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ΤίΑῦΡρο δὲ ργαΐιβ ἃρῃοίςο ορείδπ, ΝΊΓ ΔΏ11ΟΙΠΊΙΏ6, 
αυᾶπὶ ππϊο Οραϊουϊοτιπι ΧΟΠοΟρ]Ἰοπίθοσγιιηι γτθοθποπὶ οἵ 
ἸΤΩΡΓΘΠΊΟΠΙ ραν ΟΥ Προ Πα ΠὮ, τί, ααᾶπὶ ἤοτὶ Ροῆεί, 
διηθηἀδι}ΠἼπλα ἴῃ ΡΟ] οιπὶ ργοάϊγεῖ. (ὐαμηα!απι ΘΕ δπὶ 
Δἀά!ά 1 θεπθῆοῖο, ρου !ουρι 5. δὰ τπθ δηποίδεοπιριβ 48]-. 
Ῥυΐάαπι, 445 ΤῚΡΙ ἰγαόξαῖο ἢ} 18. τηθθς γθοθηΠο 8 {πρ᾽- 
δεῖετγαε. 6 χυΐϊθιιθ απίθαιιϑπι Τ οιπὶ σοπίδγδπι ]ΈΓΠΊΟ - 
π65, ρϑίθγα, αἰ 46 οοπῆ]ιο Βυα5. τηθα τοοθηῆοηϊβ οἱ 46 

{0 Πα}115, αι 8 1π δα ταβ πὰ, Ὀγονιίον ΤΙΌΙ ΘΧροπδιη. 
Ζοαπίαπεθ. τεοθῃΠοηβ Θχθιηρ ατία οὐ αἴης ομηπῖα ἀ1- 

σοηαϊία, ἀδιηδηδαΐδτη ἃ 1 Ργαγῖο, νῖτο ΠοηθἢΠηπηο εἰ 46 
ἸπΈ6γ15. β εΈθ 18 ΟΡΕΠη6 τηουϊίο, ργονι ποίδιη τ πονάπαε 6718 
τοοθηἤοηῖθ ᾿ᾺΡ 6 Π5 δά11, οατη 60, αξ ἰθχέι πὶ Π160 Τπ060 ΤΕ- 
ἐγαξταγετη, εἴ σαϑ, ΠΟῸΌῚ ορὰβ οἢδε ἱπιεγργθίδίοπθ, Ὀσθνιῖου 

"ΠυΠἴγάγοση. Ρυιπηαπὶ ΟἸηηΐπατη ΑΡΟΪορίαπὶ Θοογδίῖ8, 41:8 
ΧΕΠορΡΒοηΐΙ δάίουι ᾽ν, ἱερτερανὶ, φαοηϊδτη 78πὶ δηΐθα {αϊΐ 

8 τὴ6 δαἀ]πηξῖα. ΜοΙηογΆθ1] 8 ϑοογαίιοῖβ. οῖηάθ οημῇ 
Ἐταρτηθηΐα ΕἸ ΡΙΠΟ]αταπη ΧΟπορμοπα δαοτιρίαγαμη, αι ἴῃ 
Ἑαϊτίοπο ἍΜ επκιαπα, δυδεῖοσα οἰδιη, Ἰερὶ ΤΆ 16 04Π1, αἱροΐθ 

ΧΕΠΟΡοπίῖβ ἱπρθπϊο ρ΄δηθ ἱπάϊρια, εἴ ἃ Θορμπῖα ποίοϊο. 
400 ἱπερίε ἢξῖα, Ζειυπίαπα αυϊάθπη ἘΜ Ιο φαδίαον ἔδη-᾿ 
ἴυτ ἔγαριπθηΐα ἐσ ΘΙΟΡΙ “ΟΔηΠ8. ΘΘΥΤ ΟΠ 5. τορουα. 
Ροΐαϊξ, αιογατη ρτΐμη ἅτ οχῖαε δια ἴῃ ΕΣ ΘΌΙ Ρυραγᾶ- 

τον 



νἱ ἘΡΙΘΤΟΙΑ ἘΘΙΤΟΉΙΒ. 

Τοπα δνδηροὶϊοα χῖν. 12. Τοτίία Ἔριἴο]α δὰ βοεγαπι (Ξώτει 
θαν) [οτὶρία ἀδ τηογία Η]11 συ ]}}} οομο]δίαγ εαπὶ. Οὐδ ἔε- 
ΤΉΪΠ8, ἔποτὶς Θοίγα 1Π8, ποῖηο Γπίθγρτοίαπη αἰχὶζ, ἸΧΟΥ πὶ 
δτηΐοα ΧΟΠΟΡΠΟμτΙ5 ἡ ΤΙ Ορ Π65 ἴῃ 14 ΧΘΠΟΡΒΟπΙ5 τεΐετὶ 
Ῥοῇ ρᾳρμαπι ΤιΔοθἀφιηοηίοσατη δάνογιβ ὙΠΘΡᾶποβ, οὐξ 
ΧΕΠορΠοη τπίογἔαϊ!, ΧΟπορποπίθμη ΘΟ] ππΐθτα πὶ ἘΠ6ο- 

τατα ἀἸοπα οοηοοῆηδ, δά ά6π5, εἵπετο δὲ αὐτῷ καὶ γύναιον 
ὄνομα Φιλησία, καὶ δύο υἱεῖς, Τρύλλος καὶ Διόδωρος, οἱ καὶ Διόσ- 

κουροι ἐπεκαλοῦντο. [)6 ἔδτηϊηα Ρἢ1]6ῆα δαδζογθπ ποτηϊπαῖ 
Ῥεπιθέγσιαμη Μαρποῆστη. ἌΝ ΕΗΚα εχ νοοᾶρυΐο γύναιον δτ- 

Βαθθαδΐί, πχόσθτη ἤοη ἸΘριπηάτὴ {π|{6. 564 ἀπθιίαγι Ροῖ- 
εξ, ἀῃ οἰπηϊπο ΡὨΠ]δἤδτα ἀχουὶβ Ιοοο ΠαΡθτις ΧΘΠΟΡΠΟη. 

Ῥοζαϊέ δηϊτὴ 6] 5 Ορδσὰ ἴῃ τὰ ἀοιηθῆϊοα δαπημἔγαπάδ πὰ 
εἴθ Χϑποόρῆοη. ϑυϊάςξ διυδτογιδίεμη ποὴ ΟὐΤῸ, 4 ἜΣ 
νΘΥΡ15 ΠΙΟρΡ ΠΙ5 πο ἐχοογρία τοάδιῆϊξ : παῖδας ἔσχεν ἀπὸ 
Φιλῃησίας Τρύλλον καὶ Διόδωρον, οἱ καὶ Διόσκουροι ἐκαλοῦγτο. 18 

1ΡΊΓΓ ἸΧΟΓΘΠῚ ἔδοϊς ν6] σοπουθΙπαπι ΧΟΠπορ ΟΠ ῬΒ1]6- 
ἤἥδτη ; [δ 1Ιάδπιὶ πιδηϊθῆῖο οσγοτα ἰθϊάθπι ἐγαα!ϊ : ὃς πρῶτος 
ἔγραψε βίους φιλοσόφων. Μῖτοτ εαυ]46πι ΝΥ ΕἸΚῚ ΠΙΘπίϊατα 

δα Ἰοοιπὶ ΤΙΟΡ 15 τορϑϊταμ 1π ρυῖτηο  Ο]αμηδπθ Ορογάπι 
Ὁ 60 βἀϊίογυτη. 

Ηῖς νεῦὸ 1ῃ ροϊγεπιο νοϊατηῖπο Ορογαπι ααϊπαησδ Ργρ- 
ἴογθα ΕΡΠΟΪα5 ΧΟ ΠπορΠ ΟΠ δάϊογιρίαβ τορθς εχ νο]υτηῖπα 
ΘΟΟΥΔΕΟΔΓαΙ ἃ ΓΘοη6 ΑἸ]δτο δἀϊίαταπι, σπδτατα ἄτρα- 
τηδηίαιη Βαπεϊθῖμβ [4115 ΑΙ Πίατ5. οοηνιοῖῖ, απεαιθ ἱρῇ 
δΔάβο Δ ΘΚ ργορίεγ νεῦρα εἴ {οπίθητιαβ ΠΡΌΓΙ δα νη85 Τὰπέ. 
Θθηξ οάσιη εχ (ὐοάϊοιριιβ δἀϊτηοάμστῃ νἱτ1ο8 ἀδγιναΐε, ἰ6- 

ΟἾΠΙῚΒ. ΡΪΘηε5, οἵ νουθοταμη {δπιθπ τ ατη 4.6 νἱ 115 τοδί, 
ας ἀρίαιια ᾿πίθρυιοσὶβ ΠΡΤῚ αἰ σογγίρεγε ποη ἸἸσαῖ, 
ψ βηΐο παπο δὰ δρραγαίιππι οὐ! ]οατη, απὸ ν6] δηΐθ τὴς 

Ζευαηθ ἴα οἵδ ἴῃ ἑοχῖα τροθηίθηάο, νὰ] ααϑι ἰρίδ δά Ρα}. 
1π Ἰοοποπιῖοο ἰριτατ Ζεαπα απ εξ Οοάϊος πεἸξογου- 
ἴδπο, [δ 14, αξ τηυ]ςτ85 6] 5 ναγιείαιοβ, θαίαιι ἱπίθγ μη 
Ῥοπᾶ8, παρ] ρογεῖ ; χαρά τἴὰ οὐ αἰάθιι 110 γ] τὴ] ἩΘγα τεσ 
8. Τιαηρογο γα [τ 1ΠΠ οορπονϊ. ΕἸΧοπιρί τη {πῆγα παθῶν 
Βαροί Ἰουάς Οὐδρ 8 1. {δέϊ. 20. ὉΡῚ τη Οὐάϊοα Θεριπεπεμμέναι 
οἰξ, ΓΊΡΓὰ νεῦο {ουϊρίαμη πεπλεγμέναι. 

. ΟΔΙΔΘΓΑΙῚ ἸητΘγργοιατοποπι Ἰατπαπλ (Σοοποιηϊοὶ, Γὐρῇα: 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ἘΌΙΤΟΒΙ͂Ρ, Υἱὲ 

1564. εἀϊίατη, 6χ Ππτὸ {Οτὶ ρίο ἔδέζαιη, οὐ ὰ5 νδγιθίδβ ἱπίευς 
ἄτα ἰπ Δηποίδεϊοηϊιιβ νεγήοηι δά 115 τηθπηογδίαγ, 1άθιπ 
Ζευηρ δἀῃιθυῖ ; απ εαα! 4θη) πΑΠΟΙΟΙ ποη Ροΐαϊ, ΠΟΠ 
ΤηΔρ19 αυ8π| «40. 1,οἄ. ϑίτοσεθὶ ᾿πτογργθίδε ηθπὰ 6Χ ΠΠΌΤῚ8 
τη πυ!οΥρίῖ8 φαΐηααα ἀπέϊαμι, ατια οχῆδε ᾿π Ορευῖραβ Χο- 
ΠΟΡΠ ΟΠ 5 ἰδ ]ηῖ5 Βαἢ]6: 1551. 6115, ἅπά6 οἷὲ ἴῃ ΕΔΙΠΟηΘ 
Χοπορῃοπέῖβ ΒΥΥΠηρεγίαπα ροίεγιοτα ταρϑίϊία. 

Ιῃ εβοάθπη (οοποιηΐοο αυδίπου (οάϊοαβ Ῥαγπθηΐδβ 
οοτράγανὶς ΟΔ]]ΠἸοὰ8 ΠΌΥῚ ΓπΠίογργθβ, οα]θθαυσίπνιβ (αἱ, 
4αἰ Πἰρτο ἀἀςτα]ατα ἤππο ἔδοιε : ΟΕ πυτο8 ἀθ Χέπορλοη, ἐτα- 
πέος ἐπὶ ἤγαπραῖὶδ, {μὲ ἰος Τραίθε ὩΡΥ]ιέ5 δέ {7 ψιαΐγο 
“Μαπειιογὶίς ἐδ ἰα Βιὐὑϊοίῃοχιο παῤίοπαίθ. Ῥαγ ἰδ ΟἸέογει 
Οαϊΐ. 44 Ῥαγὶς. 1} 4π ἐγοϊβέηιο. Ἑςοἴάοτη (ὐοα!ϊοαβ νῖγ Ὠυ- 
ΤΩΘΠΠτηῸ5 ἄθηθο τορδίυ τη6Ὸ ΘοΟμρδγανὶΐ, ΒΟΥ 16. να- 

᾿ χἰείαίθτα ἀρ μία δχίουιρίαμη ΠΡ γα θυ τῶῖῆὶ ἀοπανίέ. 
Ἡόογυπὰ ποίς ἔχηΐ με : Α. Β. Ὁ. Ὦ. 

Α. νεῖ ργίτηιυβ Πυπηθτο 1642. ἢρηαίαβ οἵ ; ΔΙ(ογ νεὶ 
Β. παπιοτο 2955. Πρπαίιι5 ΠῸΠ Ιοηρα ΔΌ ἴπ||ὸ ἀρυυμηρὶξ 

τεχίμπῃ, δάβθοαιιθ ἔδυ 1π|{1115. ἔα10. 
Ο. νοὶ ἐδγέϊαβ, πασηοτο τό46. Πρηδίιι5, [). πυτηθτο 1647. 

Ἴτα5. 1 Π0 τ], Α. Ο. Ὁ. αὐ ρΡΙατπηασα οαπὶ ΟΘ]Γογγίαπο 
εἴ Ταρῆεπῆ οοπίριγαπί : ρᾶιοδβ ρβου]αῦεβ ΠῸϊ νἀγιθίδίθθ 
[οτἱρίυτε Παρ πί. 

Τῆρβοηίοην (οάϊσοτη τπθτη ργαηδοθατῃ ἰπ ΒΙΡ]ΠοἴΠπεοα 86- 
πδίογϊα ἰἜυναίατη, ΘΟΙηράγανι βέμγ5, Εἴ δχοθυρίδτῃ 1π46 νᾶ- 

τι θίδίθιη ἰουϊρέυτεθ Γὰ] Θοῖέ ΟΠ ατηἶπὶ ργῖπιο 1,θχῖοὶ Χαπο- 
ῬΠοηίεὶ ; αυδᾶτη τηΐγου ἃ ὟΝ εἰκῖο νῈ] περ]θέϊζατη γε] 'ρπο- 
ταΐδτη. [Τρίβ ΔΝ εἰκα ργείθυ ᾿ἸηρῸ ΠῚ ΔΟΙΠΊΘ ἢ ΠΟῚ ψΈ]ρΑΥα 
δὰ Χοπορῃοηίβ Πεοο οριίοσι]α ἱπίθγργθίαπάδ νϑὶ διηβη- 
ἀδηάα Π1Π1] πονὶ ΓὰΡ ἢ 41] σοτηράγανι ν6] δια]; πιῇ αυοά 
ἴῃ δχίγειηο ΟρδσιπΊ νο]τηϊπ6 δχοαγρίαβ 1π τηγρίηθ ΠὈΤῚ 
ὙΠΟ ΟΠ Δ η] Τοτιρίαγαβ, οαπ) ααϊρυΐάαπι Ἡ. Ψ Α]8Πι δππο- 
ταιτιοηῖριι8, 4185 νἱΓ ἜρταρῖαΒ ΠὈ1, ποη ΡΌΡ]1ΟΟ τὲ! Τοτρίδ- 
ταῖ, ῬΌ] ον ; εχ ααϊθιιβ ἢ ααϊά δα τϑῖὴ ἔδοογαί, Πα 6] 16 Γ᾽ 

δηποίδίαπῃ ᾿δέϊοσιριυβ ταρτοδπίδν!. 

πῃ ϑυτηροῆο νὲὶ (ὐοηννιο (0. ἈΠΌΙΓΕ «Ἰπεογργθίδ! μθ ὴ 
ΔαΒιρυ δ (6 αἱ Ζεουηα, [δα οοπίετηηϊῖ, αἰ (Π4]]1|οᾶτὰ Ἐδ- 

Ὀγὶ, σαδηλ ΤὰΡ᾿πάθ ρίξε θπαπὶ ᾿ηΡροχὶ ἔοτία σαρογζδιῃ. ἴῃ 

4 



ψ1}} ἘΡΙΘΤΟΙ,Α ΕἘΡΙΤΟΈΙΒ, 

ΒΡ] οίμθοα Πδρία Βοτγο!ποηῇ. Ῥγρίεγθα 1. (ὐουπᾶτι! νὲγ 
ἤοπαῖη Ἰαζπαπὶ (ὐΟην1ν} ΧΕπορῃοπῖίεὶ εἰ Ρ]ίοηῖοὶ ἃ Ρ]6υΙ-" 
46 Οπηηῖριι5 ΓΠοργθίριιβ οἵ ΒΙΘΠΟρταρ 5. πασαΐααδ 1ρ-- 
πογδίδη σοπίμ]α], εἴ ρατίθπι Ργε δε! Ἔχοεγρῆ ἴῃ  11-- 
ῬΡαίϊαίοπα ἀθ Ταπιροτα οηνῖν!! ΧἝΠοΟΡρΠΟπίαεὶ Ρ. 140. {644- 
Τιςα]ὰ5 Πρτὸ ε : Ρέαέοπϊδ οὲ Χοπορἠιοτιέῖς ϑυῳηιροιίτι, ἰα-- 
ἐϊγιθ σοηυογέϊέ (ὐογπαγῖιϑ, Βαί]θο 1548. 0108 εξ ΑἸάϊπα 

βἀϊτοπα να] άθ νἱοΐϑ, ε]ααβ τη πάδ οουγῖροτα δ᾽ιααοί ἰο- 
οἷβ σοῃδίαδβ οἰζ. ; 

ΘΟΓΡΕ 1101], 4ποὸ5 ἰη (Ββοοποίηῖοο δέμιριῖ, ἀοταππί: 
ΠΟΒ ΟΠΊΠ65 ἴῃ ΟΟην νο ; {πάτα ἴῃ ἴάπι τη. ]Ἐ15 ΠῸΌΓῚ Ἐρτθρὶϊ 
Τουρίαγες ν᾽ 115 ΘΠ ἀ8η415 {010 ᾿πρθπῖο σοβπι τσ Πα πὶ δαϊΐ.. 
ἽΜ|πιπιδ Ἰριταγ τ γα Ὀ᾽ τα, 41 τα αϊέα ὩΠοσαιη Τρ ΔοΙ ΔΕ1 {0]:-: 
Ἰεπάδ. τηθπάδ τγο]όϊα ἢϊο νιάογῖ. Ῥοῇ Ζοιπίατη διθγαπέ 
1141] νἱΓἹ] ἀοἔ!, 4] νῖγαβ. ἸΠΡΘΠΙ 1η δπηεπάδπαο: (ὐοηνῖνὶο 
ῬογΙΟ ἀτθηΐαγ, νϑ]αί Μοίοιο, Βταποοίατίαπιβ, δὲ ναπσον 

Οὐοηνινῖο ΠΟ Τεραγαίιτη Ε14]}15 ϑαχοηῦτη δἀϊο, 116 Αππηδά- 
νέγποπατη 1106110 δα ΧἜπορμοητῖβ (Ποοηοπηουμ δὲ οην!- 
νἱ πὴ [ογρίο αἀπίθ Δ]Πχαοῖ ἀπποβ, Θπογατη ἀσπτηνι Γου ΤῊ" 
τπνϑηΐα ἴῃ πΠπιπ τηΘ πὶ ΘΟηνοσίι. (Οὐοπίτα νοσῆο Βθοκεσία- 
πᾶ ΔΠΠῸ 1795. εἰ ΝΥΝ 1οἸαπάϊαπα ρῥγοάϊία τπ 9]. ΙΝ. Ρ. 1. 
Ῥ. 65. [δ44- ΠΌΥῚ νϑυηδοῦ! : “ἐἐολος Μη δια τ δυχ  Ἰαπη: 
ν6] διπθηδης ν6] ᾿π θυργθίδηει πὰ} ἢ] ΠΌΪ] πὰ ρ΄απα δεξα]ι, 
μϑίοιο δῇ 1118 ρ]5 δἰϊαῖαγα πί. Νοῃ Π1}}1] [ΠΟΤῚ ἴδοι 6χ. 
Αὐιπιάθ στῃθΐοτθ οθιηραγαῖο οαπὶ ΧΟΠΟΡΏΟΠΤΙ5. ΘΟΗνΪν]Ο," 
οὐ͵π8 πο ἴο] πὶ δα! οπθιῃ “6 ὈΡΙαπδη, α Ζθαπθ, δ6}1- 

Ῥαϊ, [δἀ οτιρίατῃ δδτη Οοάϊοοιη εχ ΒΒ] ίμθοα (πϑ]ἔογ-. 
Ῥγίαπα ΟὈτα]1ῖ ΠπΠηΔὨΠΠΠτητι5 οἴ δι! ΠΠπητι85. ΠαπρέτΊι5. 

1π Ηϊοσοπα Ζεαπο δάξιρυ νετἤοπειὰ Εγαίπηὶ, οεὲ 1,60-: 

ΠΑΤΑ͂Ι Ατϑίϊηὶ εχ ΠΌτο ογρίο ἔδέϊαπι ; δαυϊάδτῃ δά. ρμᾶ- 
τατα δά]αϊαβ Γαὰ ἃ Οοάϊοα Τἰρῆδπῆ οἱ νατιθίαίς Τουιρίαγο. 
ἴῃ τηδτρῖπο ΠΡτὶ ΨΙΠΟΙ ΟΊ ἢ: ἀπηοίαϊα. Ργεῖογοα Ζθαπο, 

ἴῃ Ηΐδγοπα ᾿ΠρυγΪΠ}18, ΠΟῚ [Ὁ] Π} «[ΟΔΠη15 Θίοροι ἘΠ Ο ποτα 
ΤΙραγΠάτη ΔΠΠῚ 1.559. ΟΟΙΏΡΑΓγανΐ, [6 ΤΟΥΙΡτὶ οτίατα (σά!- 
οἷβ νατεῖδία ἃ Βγαποκῖο οὈ]δία υἱὰ8 οἢ. Ερο νϑτὸ 1η 1{- 

ἄεπι Χοπορμοηίῖβ ἰοο]5 ἃ ϑίοῦθδο ]οαππ6 Θχοθγρῖβ οοηΐα- 
11 νατδίαίθτη [οσρίαγο 6 ἀποριιβ ΡαγΠεηῆριιβ (θα! οΙΡῈ8 ; 
Α. εἰ Β. οἱϊπλ δβποίαίδηυ δὴ μρ,. Οτοῖίο, φαϑιῃ Βῇθιιβ. 



στιν. ὦ πο νι, 

ἘΡΙΘΤΟΙ Α͂ ΕΠΙΤΟΆΙΒ. ἴχ: 

τηδὶβ θαπανοϊθηζία ναπουδηαϊ ργαοθρίογὶβ8 Πουηὶὶ Τα τηϊηῖ-- 
Πγαντέ. 

Ῥεηΐϊααθδ ᾿π Αρῆϊδο τοοθηΐδπάο Ζθαηϊο ρτγοῦαϊ ρτιτηαπα 
Ἐγσ. ῬΒΠΟΙΡΗΙ ᾿πιογργθίδεϊο 1δτῖπα 6 ΠΌτο [οτρῖο ἀπέϊα, ἀ6- 
ἱπάθ τεοθοπῆο ΕΗ ἰοἢΙπίοπίαπα δὰ (ὐοάϊοθιη Ηδι]θιΔηΠὰ 
ἕλέϊα, “αδτη Βιπηίοη ΒΥ ππα8 ταροῖμί. Μῶ νϑῖο ἴῃ οροῦᾶ: 
οὐτῖοα Αρϑῆϊαο δά μ θα πα ποι (οαπι οάθχ (πο! [ογργίδ-- 
ΠῸ5 ΑὙἸΠΙ415. δά]ανι, [84 τη] ῦο τῖῃὶ πηᾶρὶβ ρτόξαϊξ Θατα 
Οὐοάοχ πιριηργαποιβ δ] α!άθτα ΒΙΡ] οί ἤθοςθ, αἰῖτο ταῖῃὶ οὁὉ-- 
Ἰαΐαϑ. αὖ πυϊηδηϊπίπιο Γι αΉρ Το, αἱ ᾿γεῖοσ οἀριία δ]ϊααοῖ 
᾿Απομνημονευμάτων ΑΘ ΠΙΔατα 6] ραπαππηθ ἐσ Ῥοπο ΠὈτὸ 

«ἰδἰογιρίατα μαρθί. [1ἴδαμθ ἴῃ ἸΟΟ18 Ρ]ΘΥ 416 ΟΠ 1118 ΟἀΠᾺ 
το Ηδυ]θίϑηο σοηίδπιεξ, [84 [Ὁ] 5 Παρδῦ ππθιαταπη (δρ. 1. 
[εδξ. 24. αὰο «ἀάϊίο Ἰαοιηάτη ἴῃ ογαίίοηθ Χοπορμῃοπίεα ἰπ- 
ἴεσροῖΐανι. 

Η15 ἔδγα ΠὈΠ4115 δά οὐ ]οατὴ ἔδοϊιθηάἄδιῃ τι ΤᾺτὴ ; θῈ πα, 
ὯΠ ΤΏ416, Ἰδόϊζογαπι οἷο Ἰυάϊοίαιη. Βθάθο παπο δά δᾶ.. 
πα Το, 1. ΔΊ ]ΟΙ ΠΊΤηΘ, ΠΡΟΓ ἀ6 ]0015 Δ]1Ιαὰοΐ ΧΘΠοΡΠοη- 
115 Δα τη6 Ρογίοσιρηι. Ρυιπιαπὶ ᾿ρΊαΓ τη (ὐοηνιν! (δΔρ. ἱν. 
δέκ. 33. ΤΙΏ0Π68 καὶ περισσεύοντα τῆς δαπάνης (οΥἹ Θ πάπα 68, 

Δ Ὀ]δέϊο δγίίουϊο τὰ, 4ι8πὶ 1 ὈΥΑΓΙ5. Π1816 18 ]118 6 ργθοθ- 
ἀδηΐθ μαγίιοιριο θπηχοσις. Νόοη ἀπδιΐο ἤᾶπο Τ δπὶ ἐτηθη- 
ἀδοπεπι οοπ]θξιιΓ18 τη615 ΡΥ ΈΓΓΘ.---- ΑἸίοσο ἴῃ ἰοοο [δέϊ, 
57. νευρὰ οἷς ἂν συνῇ 1τ(ὰ ἀδἴεπαϊ5, αὐ ᾿π|6]]ΠρΈ πάππη σαπίδαβ 
ὁ μαστροπευόμενος, ΝΕ] 15 ὃν ἂν μαστροπεύῃ. 56ἃ νἱάε, ΨῚΓ ἀτηϊ- 
οΟἸΠΠπη6, πθ ἤοο σοΙϊηπηδπίμμῃ Τ στη ἃ τ Πέ δἰϊθηθστη. Ἐααϊ- 
ἄδιη ραΐαθαπι οβἤοιατη μαστροποῦ οἢ8 ΠΟΠΎΙΠοῖη δηΐθα Ἰρπο- 
ὰπὶ 4] ΓΘ ΥῚ σΟμηηΘ πάδτα, οἵ ἔδοογθ, αἰ οἱ ραοθαί. Αἵ νϑτο. 
ἢ 11, οἷς ἂν συνῇ, Ἰπτ6]]Πρτιπίατ, φαϊαΐοαπι νευίδίαγ ὁ μαστρο-: 
πευόμενος, πὰ νου οτ, αὖ ΟΡΙ5 πὲ ορογὰ ἰθπουΐβ να] μάστρο- 

ποῦ.---Τὰ εαάδῃι [εέξιοηα ἀθίθπα!β νεσρᾶ ἕν μέν τι ἐστιν εἰς τὸ 

ἀρέσκειν ἐκ τοῦ πρέπουσαν ἔχειν σχέσιν καὶ τριχῶν καὶ ἐσθῆτος, 

1ϊα, αἰ ἔστιν Ἰπίεγργθίογιβ θέ, ογϊέιυ. Ἀδέξα σουτιρ η. 
γὙ6] ἐπίδῃ Ἰοοιιπὶ ᾿Π͵] ΘΟ τα. «[41ὴ Θπΐτὴ τηΐπι8 ἀπι- " 
Ὀιΐο ἀς νεγιταΐῖθ ἰοτιρίυγα, ροϊααδιῃ ἰοοα αἰϊφυαοί Χέπο- 
ῬΒοητΙβ. ἤμμ1]16 τορουηδ τη]}1 ν᾽ άθοσ, ἘΡῚ ἐκ οδυίδτη 6ΒῈ- 
ἑϊὰβ σοπίιπαί. [ἢ Ογτῖ αἰ οἸρ]1ηᾶ 1. 4) 5. οἵδ : ὡς δ᾽ οὐκ ἀπε- 
δίδρασκεν ἐκ τοῦ ἡττᾶσϑαι εἰς τὸ μὴ ποιεῖν, ἃ ἡττῶτο, 1. 6. οὑπὶ 



αϑ ἘΡΙΘΤΟΙΑ ἘΘΙΤΟΈΙΒ. 

ΥΘΙῸ Τοτη, ἴῃ απ ἀποοῆεγας ᾿πξθυῖου, ποη ἀοίθγογες νεῖ Πιῦ- 
τογξαροτεί ργορίογθα, ααοηδ πὶ ̓ ηξοτῖου ἀπ! οοῆδτγαί. [π- 
παρδῇ 11. 6, ο. οἷ 46 Ο]θάσγομο ἄποα : ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι 

τοῖς παροῦσιν, ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐκ τοῦ 

“χαλεπὸς εἶναι. Αὐοοσαιϊ (ογίμ5 ἰθοιιβ Ἰδιά οι δές. 8. 46 εο- 
δι ΟἸδάγοῆο : Καὶ ἀρχικὸς δὲ ἐλέγετο εἶναι, ὡς δυνατὸν, ἐκ 

τοιούτου τρόπου; οἷον καὶ ἐκεῖνος εἶχεν. Τία Ἰοοιτα να]ρὸ ἀπῃ1π- 

ὅϊιπι ἱπίθυργείδηίαῦ : Ῥγοθίογθα αὐ ἐηιρογίἑαμαάτιν, αῤέτι8 
[18 αἀϊοουαξμγ, κι ῥοΐμλέ, ργο 67{᾿ιοἀϊ, ψμο ργεααλέις ογαΐ, 
ἐηρθηῖο. Ὀιποιθπα ναὸ ρτέθοα 18 Πιπί : ὡς δυνατὸν ἔχ 
τοῦ τοιούτου: τρόπου, οἷον----εἶχεν. 1ῃ16]110 6 ἀρχικὸν εἶναι. Οὐδ 

ἤο τηϊογρτοίαπάα ογαηξ: []οουαίιγ θέϊαην αὐ φηρθγαπαάμην" 
ἀρέτις δὲ Ἰάογποιις ο[78, φιαηένην 067 ἐ7)οϊ ἱπσθρῖιην δέ 
γμογ65 ἰϊοοίαΐ, φιιλδτια ἐ{16 ργεραϊέις ογαίέ. Ὁ πφο νυ]ρἃ- 
ΤΊΒ τα ἴδ[6 1 ᾿πίουργθίθιη ρευτηδηϊοση Παιᾶ να]ράτθιη, 
Ηαἰψβαγὶ, τ ἃ [ΘΠ ἸΟΟΙ Ρ]αηθ ἀρογγαγεῖ. Ῥοίαϊξ δηΐτη : 
ΗϊἸογηιέ πυογυαπά 67, αϊρίθην Οἠαγαΐὶονγ σοηνα 5, αἴ Ἐῤ- 

ϑογυίοϊαξέοη οἶπιος ΓΠΘΟΥ Γ ἀλδιγογς ἦγ θίπθην {(δἶι υογαὶο ἰ]οἤιθη, 
Οταΐο. 

Τῃ Ἰοοο (ΣΠοοποιηῖοὶ ἴν. 19. ΠΟ ἰοΐππὶ ἩΙΠάοΥΠΙ τηοὶ 
οὐἱῆη αὔδηΐι Το ἤγιηδϑ, [δ ργείεγοα εἴδη νεῦρα σπλήν γε 
᾿Αριαίου, 4τι85. ΠΌΥΔΤΙΟ ἹΠίΘγροΪ παι Ἰοοὶ οοοδποποιη ΡΥ Ρα- 
1{8 νι θηΐιτ, ρίαπ ἀθὶοπάα οθπΐθθ. ΟΠΘουΘ θηϊτὰ ραΐαβ 
οοηῇ]ῖο Ἰαυάδίοτ!β Θχοθροηθιη ἤδηο, 485 1π ΗϊΠοΙδ ἀϊ- 
Ἰιρεπία δἰ τϑ]!ρίοηθ τηθυϊΐο ρτοθθίαγ εἴ ἰδιἀθίασ, Αοοθ- 
αἰ, φαοά δοοοῆλϊο ἐοί5 τη τη Υ] ἃ νου 15 1η46 πλήν γε Αρι- 

αἰου ἩυΤΠΘΓΟΒ ΟΓΘΈΙΟΏΪ8, 405 ΧΟΠΟΡΏΟΙ ἴῃ Ποο δἰορῖο ἢπα- 
αἰοίδ αυεεῆνι οἱ ἀΠ]Προπίον ον ίδγναν:, Ραμα ΘΟΥΓΤΩΡΙς οἱ 
ΔΡΙΌποΟΚ ἔδοϊί. 

ΑΔαΙ ΠῚ τη οχίτοτηα ΒΡ ἢἶοα οοπ] δέξαγδατη 46 Ιοοο Ηδε]- 
ἸδπΙσοτΊΤη ν. 2, 14. ἡμεῖς δὲ βουλόμεϑα μὲν τοῖς στατρίοις νόμοις 

χρῆσϑαι, καὶ αὐτοὶ πολῖται εἶναι. ὉΡῚ αὐτοπολῖται ΤΟΥ] ΘΠ ατ, 

εἢ8. γεέϊθ τποπαἝ!, οΘοτηραγαΐο ἰοοο ΤΠυοΥ ἀΙ 415 ν. 79. ὉΡῚ 
εἴ τὴ ἔσξάεγα ποῦ 1,Δοθἀθοτη η108 οἵ Ασρῖνοβ ρδέϊο εἱ ἀο- 
ΤΊΟΟ {ΘΥΠΊΟ 6 Ροτοτιρίοι: Ταὶ δὲ ἄλλαι πόλιες ταὶ ἐν ΠΠελοπον- 

νάσῳ κοινὰν ἐχόντων τὰν σπονδὰν καὶ τὰν ξυμμαχίαν, αὐτόνομιδι 

καὶ αὐτοπόλιες, τὰν αὑτῶν ἔχοντες, καττὰ πάτρια δίκας διδόντες τὰς 

ἴσας καὶ ὁμοίας. Νόοη ἀαβιζαν! Ἰεϊταν δάπιοπίίαβ ἃ 1 γοοᾶ- 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ἘΘΙΤΟΕΙΘ. αὶ 

Ὀαϊαμη αὐτοπολίτης. Ἰπίδγογο 4] τοτὶ ἘἀΙ Ομ ΙΘχίοὶ ρυεθοῖν 
465 {πὉ ῥγα]15 ]Θποπῆριιβ οὐπὶ ππακίτηβ Γπάαδί. 

τὐάπαμη ῥ᾽ υτο5. δ᾽ απηοάϊ οοπ]εόϊιιναβ Τιιὰ8 δὲ Ἔπιθηήά- 
ΤοΠ65 Ἰοοογ ἢ] ΧΕΠοΟρΠοπίθογμτηῃ δ]ΐσθγα τῖῃὶ σοπαριῆει ἢ 
ϑεἀ ν]άθο, φαδπίατῃ ΤΊΡΙ τοτη ρου β ἃ ἰδ ουῖθιι Πα 115 Γὰροτ- 
ἢτ, δὲ ουἱϊ τποεϊΐο ἤποὸ οπιπο {Ππά4, αυϊοχαϊά το] ααὶ ἔθ 1, 

ετῖθααβ. Ἡδτοάοίαπι Ιοαπον, δὰ 4π6πὶ; Ἰατῃ ορτορῖο ἃ Τὸ 
Θπιθηἀδίαμη, ἱπίεγργείαπάστη δἴΐδιαι 4: 'π ῥτοιηΐι 8068, 
Ὧ6 ἀϊαξιτιβ πο5 ἀθῆάθγατθ ραίϊατῖ85, να μο πη θπίοσ τορο. [ἢ 60 
ΠΌΡΕΓ Δα εεῆ δὰ Ἰοοιιπὶ ΠΡΥῚ ἴν. οᾶρ. 56. ἐς αυοὸ αυϊά ἴδη- 
τἶᾶπι, ἢ ναοδέ, διιάϊ. Οὐἱά επὶπι, ΨῚΓ ἀπι!οἱ Πῆτη δ, οατη ΡαΥ 

ῬΑΓΙ γϑίδυγθ ποὴ ΡΟ ηπι, χάλκεα χρυσείων αοτηϊηι5. ΤΙΣ 
τοάάδῃ, πρθάϊε ὃ Ἡεγοάοίαβ ᾿ρίταγ ἀθ ἤρατγα (6 ]1πτ18 ἴτα 

αἰἤεσιε : γελῶ δὲ ὁρέων γῆς περιόδους γράψαντας πολλοὺς ἤδη, 

καὶ οὐδένα νόον ἔχοντας ἐξηγησάμενον" οἱ ᾿Ωκεανόν τε ῥέοντα γρά-- 

φουσι πέριξ, τήν τε γῆν ἐοῦσαν κυκλοτερέα ὡς ἀπὸ τόρνου, καὶ τὴν 

᾿Ασίην τῇ Εὐρώπῃ “ποιεύντων ἴσην. [πῃ ααϊδυι5. Ρυϊπηθτη νθτθᾷ 
καὶ οὐδὲν----ἐξηγησάμενον, ιθ πὶ 1Ἐπίαπι τεοοπάϊξατη Παρθδηΐ; 

Ἑαυϊάδηι οοπ]εέξαγα ρίδπα δἤδααϊ ποπ ροῦαπι, πθο πη απ 
Ῥτοῇοϊδβ ἔχοντα Του θοπάο. ΨΙάε5. δηΐαὶ νουθα οἢα νιοία ; 
πθοὸ (ὐοάϊσα8β [ἀπηθῃ {ΟΥΙΡΕΪ δαχ] ατα {απ ἢΠἶταπί, 564 
δτάντιβ ναΪππ5 Ἡδγοάοίο ᾿ηβ᾽χογαηΐ, αὶ νεῦρα καὶ τὴν ᾿᾽Α- 
σίην τῇ Ἑρώπῃ ποιεύντων ἴσην ν6] δά ἀϊάοτιιπί 4]|16 πὸ ἸΙοοο να] 

νἰἀτιηΐ. Μη ατ επὶπὶ ἀεπιοπῆτας ἢγαέζατα νεγθοσιτη 
ἸΑθογδη8 νῈ] ροίϊα8 πα}1Δ. Ροῖϊα8 δ]ΐθπο ἰοοο ἰηίδγία οαπσ 
ἴεο νεῦρα, εἴ 1[1Ἐἀθτὴ 115 ργορυῖδπι νἱάθοῦ τϊῃϊ ροῆδ αδἱῆρ- 
ΠΑΥΘ. ἀπ46 Ππο ᾿πητηῖρταγα ᾿αΠδγτιης ᾿περὲϊ ΠΌγατι. Οὐοτη- 
Ῥᾶγα ΤΠ] Ἰοσαμα (ἬρΡ. Χ]1. Θαυμάζω ὧν τῶν διουρισάντων καὶ 
διελόντων Λιβύην τε καὶ ᾿Ασίην καὶ Ἐψὐρώπην" οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ 

διαφέροντα αὐτέων ἐστι" μήκεϊ μὲν γὰρ παρ᾿ ἀμφοτέρας ππαρήκει ἣ 

Εὐρώπη, εὔρεος δὲ πέρι οὐδὲ συμβαλέειν ἀξίη φαίνεταί μοι εἶναι. 

Ιπ υϊρυβ ᾿ἴοσγαπι νἱά65. {θη οπεϊάσιιπι ΘΟΠπποχίοποπὶ Εἢ8 
ῬΙαπθ πα ]]4τὰ, εἰ οδαίατα τε! (θη θηίις Δ] ο]118,) 4185 ΠῸΠ 
ΔΡΡαγεῖί. Αἱ ἢ τῃηδοὰπὶ νοῦῦα οχ (δρ. Χχχνὶ. καὶ τὴν ᾿Ασίην 

τῇ Εὐρώπῃ πποιεύντων ἴσην ᾿πίεταθ. μος Εὐρώπην, ἀτρ;απηθηΐδίϊο 

Ἡετγοάοι γεέϊε οἵ ογάϊπα ργοοβάθι. [τὰ νεῦοὸ ἢπ)ι] τηδηϊ- 
Τείον οἴϊατ ἢξ δὐστου νἱτὶ ἀοές!, Οαὖν. (ὐοάοί. Βτοάοιυ, ἴῃ 
Οδορταρἠϊο εἰ Γγαποίοσὶ Πογοαοέοω ϑρθοϊηυϊπῖδι5 Ρ. ΧΧΊ. 



ΧῊ ἘΡΙΒΘΤΟΙΑ ἘΌΙΤΟΆΙΘ. 

41 Ἰοούτα δ]έθγαμη ἘΘγοάοί τὰ νοῦς : “Δηνγοῦ 605, ψιΐ 
“Αβοαηι, “αν, Εἰποραηι, ἐαηισιίαηι ἐγὸ5 βαγέε5 ὑϊ ραγ65, 
αἀϊογηνϊπαγιηΐ, χε ἑαηιθη, ποη, βαγαηι αἰ [γιγιέ. Ιιοτσ έι- 
αἴγιθ ψιιλάρηιν ργοθίον τἰγαηηφιο δα θη λέν Τπιρορα, ἰαἐ ἐπι ]γ18 
ψΈ7γ0 πθᾳμαφεαηιν ομγη, ἐ{{15 σοηραγαγὶ φυϊλὶ ἀἴρπα υἱάρξεν. 
ἾΝεο ἴῃ δπποίδίομα 4]141ιὰ Ἰδέϊογτθτη δάτμηοηυ 46 ἀϊνετῆ- 
ἰαῖθ (οτἱρίμγεβ ν6] 11 1011 Π1 ΔΟΟΥΓΙΠλ118 Δ᾽] ΠΟΓΌΙΩ ΘΥΓΟΓΆΓΩ, 
τηΐδέϊαϊογ, 41] φαϊά ἴῃ νετίθπαο ἰοοο Ηογοάοιϊ [δοιίαβ ἢΐ, 
ΘΟΠ]]ΙΟΘτῈ δαυϊάθτη πο ροῆπηι. 

ΘΘα ΓΕΠΊΡΟΓΙ ΤῸΟ ρατοοπάϊμι εἢδ νάεο. ΝΠ ρίζαν 
αἄάο, πη αὐ ΤῈ οτγθη), πὲ δαπάρθιῃ ἀρ ϑηίαιη, Παδτὰ 1Π 
ΟΡαυΐοι]15. ΧΟΠπορῃοπίδιβ ουγαη 15 ΔΠΊΟΥΙ Θὲ ταν ΠΕ: ἴῃ 
Τὸ πηθα Δρρτοθδῆϊ, δἴϊδιι ὙΊγιινῖο ΤΠΟΧ ᾿Πππρυπηθπάο τὸ- 
Ῥγείθηΐαγθ πθ ἀθα!ρΘΓ15, ΤΏ 416 ΔΙΏΔΓΘ ροῦρᾶβ. [δα ναὶ 
ΘουΡοΡαπὶ ΕΥΑποοῦαγι δά Οάθγατα (Δ]θηά!]85 ᾿ρῇβ8 Περϑῃ)- 
ὈΓΙΡῊΒ ΔΠΗῚ 1804. 



--ο}ὸὟὺὐὩτ «ΘΗ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 

ΞΟΟΝΟΜΊΙΟΙ ΟΑΡΙΤΑ. 

ΘΑ τον ὴ 

ΘΟΟΒΑΤΕΒ ἀθ ἀοοποποία αἰ ραϊαίαγιι5. ῥτϊποῖρία ἀϊραςαἰἸοη 8 

ΤᾺ ΒΕ ΘΓ ροηϊί, οἤθπάϊαμθ, οἢ8 αγίθπι, οἴ θαπὶ 4αϊάθ πη, 186 ἴῃ 

δαπηϊη!ἴγαπάα ἀοτηο ἤνα {πᾷ ἤνα 4]16 πα σθύηδίυγ : δα ἀοπλιπὶ 

τοίδγθηάιπι δἤδ φυϊάηαϊα Ὀοπούιπι η|5 ΡοΠΠάθαξ : ἴῃ θοηὶς 

ψΕΙῸ ΠυμΊΘγαΠ ππη οἵδ, 400 ητ|15 ἢο αὶ ροῆηί, τἰ ἤπιξιιβ ᾿πά 6 

ῬΘτΟΙρΡΙ δ : ΤΟΙ 121 διζ8 ΠΊ [Ὁ]4ΠῚ ΥὙϑὶ ἔα ΠῚ}}14 115 δα πη Π γα 25 

ΠΟΙ {σε δά Ἰδιιάθπι ὈΟηΪ ρδ ΓΙ 5.8 Π1}}145, ἢ1Π 4815 ΠΕ 1ὈΕΥ. ἃ 

ῬΓΑνῚ5 σαρΙ ΑἸ δε] θιι5, ψαϊα, ααὶ {15 πα] σθδί, Πί ΙΘγνὰβ εἰ θοπο- 

ΤΌΠῚ, 4128 μαροαί, ἔλοϊαὶ 1αξτ γα Π1. Ρ, 1--8. 

ΟΑΡΣΤ Ἢ, 

Ἐδῆινα οἴσδπάϊε ϑοογαίος Οὐἰϊίοθυϊο, Ποπιίηὶ {15 ἰαπίο, {6 οἤδ ἀϊ- 

νἱΐθπη, ᾿ρίμπι να]άθ ραιρθύθμη. 8. Γ6 δχοϊίαία5. ΟΥ̓ ΤΟ Ϊτι5 

ψϑΠϑιηθηίθυ 40 60 σοῃίεπαϊς, αὐ (6 πηοάτπτη ἀπσεπάςε ταὶ ξ8Πη}- 

Ἰἰατῖβ ἀοσεαί. Βείροπαοι ϑοογαίοϑ, [δ "ἴαπι ἀγ[Θ ΠῚ ΠῸΠ ΟΔΠ]6γδ, 

164. 1195. εἱ εὔδο πιοηϊεγαίυχιπη), ἀπά θᾶτὰ ἀϊίσεια ροῆπι, ἢ 

ψ ] τ, Ρ, 8--Εϑ, 

ΟΑΡΙῚ ΠΙ. ΙΝ, 1---4, 

ϑοογδίοϑ δυΐῖου οἱῖ Οτίοθιο, αἰ νἰΐατη ἱπηαίααιια ᾿πίριοἰας 69- 

ΤΌΓΩ, 4111 ΓΕ ΠῚ ν6] μα] 6 γῈ] θ6πα δαἀπ)ιηϊῆτθηῖ, ἘΠῚ δηϊπι, αἱΐ, 

411 φδ8 Ὀοη85 Γπλίῖθιι8 δχίρτιβ, εΠ8 111 π16145 γα 15 Θχῆἶγα- 

Δηΐ : 4]105, ΟΥἀΪη6. πρρ]θόϊο, πι] ρ]1οὶ Πιρθ]]6Θ.}}} ας] πη8]6 : 

21105 οὐχία θ6Π6 εἰ σοπηπηοάθ : δἰϊου]η ἔδυνοβ νἱπέϊοβ διιΐαροιθ, 

Δ]Ιοτα τ. [1 Θ πίοι Τά ΠΟΓΘ οἵ ορὰβ ἔθοεγθ (8010 : 1105 δ δρτὶ- 



αν ΧΕΝΟΡΗΉΟΝΤΙΊΒ 

ουϊέαγα ῬΑΊΡΘΓΘ5 ΠΕ, 4]105. ᾿πάθ Ἰοοιρ]οίατὶ : 41105 οὐ Πυάίυπα 

Κ6ὶ δαυθῆτ5 δὰ δροίϊαίθπη γβα!ρὶ, 41105 ᾿πά 6 τηυϊέατη [ποτὶ ἔαθθ- 

ἜΘ: ΔΙΙΟΠΙΠῚ ὈΧΟΥΘΒ Δα ΓΕῸΠῚ Δυροηἄαπι ΟΟΠίδετθ, δ]! ογαγη δά 

ἐμ} Π]Θηἄάπῃ : (6 εἰ τποπῆγαγα ροῇδ ΠοπΊπ685, 40] 6] 4185 

δυίεβ οἰθπίαυ αχθυσθαπί : [6]]]τ]α5 4υ} 46 πὶ ΔηϊπηιπῚ δἰ σοΥριιβ5 

ἔταθισοῦθ οἱ γθραάϊδηδβ εξ ; {64 611} φεῦθπαὶ δὲ ἀρτὶ οοἸοπάϊ 

ΔΥί65 Ὁπῖοβ σοηνεηῖγα ΟΥ̓ οΡαΪο. Ρ, 19---10. 

δε, δ. Αἄ σοπημηεπάδπαάδτιῃ ΤῸ ΠΥ τη δἰ δου] γάτα 80- 

ογαίοβ ΘΧΘΠΊΡΙΟ σαρὶθ ῬΘΥ͂αταΓη πα, δὲ παγγαίίοποτα δάάϊε ἀς 

ΟΥΥΙ ΣΙ ΠΟΥΙ5. οὐρα ΔΟΤΙΟ] ΓΑ ΠῚ 410, ΡΥορίοσ 4ποὰ 1 γίαπάδι 

ΑΙ] σύδη6ο δὰ δα πη Γδέιι5 Πί, Ἶ Ρ. 19-.-25. 

ΟΔΡΟΣ ν. 1--17. 

Τιϑαάδίυν ἀστισα]ίαγα, φαοά Ππυαίαπῃ 115 ΠΕ Ἰπσππηάτπμπη, το 8ι11- 

ϑϑαΐ, σούροσα οούγορογζεί δὲ δα τη! }Πτἴδπι αρία τοαάδέ, ἀοοσθαὶ 1α[- 

ἐἰταΠ) οἱ Προγα] δίθπ,, αγίθίχψαθ ρατίαί οἱ αἰδί. Ρ, 26---30. 

ΟΑΡΌΤ Υν. 18--2ώ0, ΟΑΡΌΤ᾽ ΥἹ. 

Ορρουῦϊε δοογαί ΟὙΟ 1115 οδ] πη! ἑαΐθϑ, αι 5 οαπέϊοα ΓΕ 5 ἴπ ΔΡΊΟ, 

Πυάϊοία. οὐ] εἰ (δ]ϊοιοσ ἢογθπίθϑ, Ππί οὐποχίβ, Ἐοίροπάοι 

816, ἄδθος οἵδ οοϊθδπάοβ δἰ ρ]δοδπάοβ, αἴ τ8 5 'π ἄρτο ρεύθηᾶαβ 

Ῥτγοίροσα ργοσθάθγθ 1ᾳθθαηί. Τοῖπ4θ σϑρθίϊ8 Πυτηπηδεϊ πη 115, 

ἄπ δηίθ 46 παίυγα εἴ ρτφαπίϊα ἀρυϊοα! γε αἰραϊαία δα, 

ΘΧΘΡΊΡΙαΓα δἱ Ργοροπὶ ΠῸΌΠΟΙΏΔΟὮΙ, ΥἹΓΙ δὲ Ῥα ΓΒΑ, 11185 Ἔρτο- 

δὶ. Ρ. 80--95. 

σΑΡΌΤΟΥΙ: 

Ναγγαίο εἰδρδηίοσ πγοάο, 4ὰο ΠῸΟΒοπγδοίπη σοηναπουῖξ οἵ δα 60]- 

Ἰοσυΐϊαπῃ ᾿πνϊν ες ϑοοιαίαθβ, 1116 Ππππ Οτπη ἸΧΟΓΘ ΓΘΟΘἢ5 Ππαρία 

σΟΠ]οααϊατη Ππαιγαΐ, οἱ ᾿ἴ4 οἰἥοϊαπι θοπδ5 πη 5 8 Π}}1145 πη 

ΘΧΡΟΠΘΙ6 ἱποῖριί. ΕἸ ρῥγῖπια χαϊάθπι ργσερία ἢθο ππί : Μα- 

ΤΕΥ }}185 Πὲ ἐθιηρούαπ85 οἱ οδϊα ; ρϑυῖία γϑ 5 οοπΠοϊθη δα, [8- 

τς ἐγαδχδη δ. δ ρθηῇ {ὰ] σαϊ αθ 4Π01}165 ΔΠΠρ Δ Πα : γ65 ἃ νἱτο 

ἀοηγαπι σοπηρογίαία8 ἐπϑαΐαγ δ ἀἸΠΠροπίδέ - ΠΌθγος παίγδξ ; ἴῃς 

ἢαΥ τορίποο ἀρὰπι ἴδγνο οἴ 8Π01}185 Ππππῦ ουΐχαθ οραβ ἐτϊθαδί ; 

εγνοόταπι νδ]θίπ! η6 πὶ σαταῖ; ξαγη Πάτα ἄοτηὶ ἀοοθαί δὲ ργαάδη- 

ἴεν φυθεγηθί. Οοιητηοάς ἰηΐογίίαϊ Ἰοοθ σομπαμηηῖθΒ ἀθ πα 

ΘΟΠ]ΕΡΊΝ. ἪΡ, 85ὅ--46, 



ΦΟΟΝΟΜΙΟῚΙ ΘΑΡΙΤΑ. χν 

ΟΛΑΛΡΟΌΣΤ ΜΠ. ΙΧ, 1-10. 

Τύχοι ἀδιηομῆἶγαι ΠΠΟΠοτηδοῆτιβ ογάϊ 15 δὸ αἰ Προ ΠΕ οη 5 γούαπι ἀὁ- 
τηϑῆισαγαπι αἱ αίθτη δὲ ργοαηίίαηι, οἱ (δρ. ΓΝ. 1--.10.} ῥσὸ 

ταϊϊοηθ τάϊαμη οἱ ἀἰναγπίαϊθ ρα ππὶ ἐβἀ18011 αἤρηαὶ νϑίιθιιβ 

ψΑ1115, Ο4 16 615, ΔΥΓΩΪ5, 1ΠΠΙΌΠ]Θ Πἰ15, γαῇβ ἰοσα ἰάοηρα. Ρ, 46---57. 

ϑϑέϊ. 11. ᾿ΑΠΟΙΠ]δην ρϑπαγίατη ΠῚΟΠομλδο τ οἱ χοῦ ἰθρτιηΐ ργοθατα 
δὲ ἐουπηδηΐ μοηῃθῆα οἱ ἱπάπ]! πε αἰ ΟἸρΡΙ πα, 86 τλοπϑὶ Πῖομο- 

ΤΩΘΟΠ5, μ85 ΟἸΓ85. ἰπιι}1}65. οδ, ὨἸΠ ᾿ρία τηδίθυἐαμη! 15 σούαηι 

ΟΥ̓ ποτὶ [δγνεΐ : ρίασα δπὶπὶ Ἰρίαπι πϑροίία {αΠίπογα ἄθθθσθ, 

4081} 1ἘΤνΟϑβ. Ρ, 57-0. 

ΘΑΡΕΤ Σ 

ἸΝατταί ΤΠΟΠΟΠΊΔοτι5, φαοτηοάο πχούθπῃ ἃ [δοϊδὶ {ποαπάςφ οἴ σοῦρο- 

Τὶβ ΠΙΠΪ.ΠῚ ΟΥ̓ΠΘΠΑῚ Ππιάϊο γονοσατῖί. Ρ, 60---Ἥἀ4. 

ΘΟΑΡΌΣΤΟ ΣΙ, 

Ὑοία5 Εἰς Ἰοσιι5 εὐ ραγηπθίϊουβ. Νίδπι σηλ ϑοοίδίθα δα τγα να], 
αὐυῖθιι5 ἔμ δπ]5 ΠΟΠοιηδοῆτι5 ρογξβεϊε νἱγίαεἰ5 ἰἸδθάθπι ΠῸΪ ραγανθ- 

Τῇ, Ἔχροηϊ ἢϊο, φαΐ ΕΙΣ οἸηπία πη ΓΘΥΠΊ {πσσϑῆϊιβ ἃ ἀϊνίηο 

ΠαΠΊη6. ροπάθαϊ, [6 ρηγησπι ἄἀθοβ οοἱογὸ, ἀθιη4β ὀρθῦαπι ἄδγ6, 

αὐ Πἔ σοΥΡοσα [Δηπ5 οἱ σοδυαβ, αἰ Ποπογα5 σοπίθδααδίαγ ἴῃ οἷνὶ- 

ἐαίβ, Ὀθμθνο πέδαι ιηϊσοστπι ΠῸΪ σΟΠΟΙ δέ, 14] αἴθ πὶ ἰπ 6110 

ὑπθαίῃν δὲ ἀἰνιεα5 Βοποῖϊα ρατίαί. Ρ. 64---7.. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΗ. ΧΠΙ. ΣΙΝ. 

Ἀρίβ ἐγαηπίαῦ αὐ Ῥοπὶ νοὶ νἱσίαίεθ. Νατγαΐ δυο ΠῚῸΟΠοτηδ- 

οἶα5, νἸΠ]Ποο5 ἃ [8 ἰθρὶ δο5, 4ο5 ρεζδθί ΠῸῚ στβαάϊτιην [τὶ ῬῈΠ6- 

ψΟΪ]ος5 εἰ γοῖπιπὶ ἀσοπάδτγαμῃ ΤΠ υαϊοίοβ ; γορα!αυὶ Πουη1Π65 ᾿πίθυα- 

Ῥογαπίεβ, Τομποϊθηίος δὲ ΠΙὈΙ αἰ Ποίοβ : ὑϑὶαιοβ δαΐθηγ ΟΟΥΤΙΡῚ 

δος δά οἰδοίιπι τονοσασ! οουϊο ἀπ ηὶ {8 ΡῈ ργοίθηςξβ δὲ οὐπέϊα 

Ἰυπγαηι8: (Οἀρ. ΧἼΠ1.) ογηπθβ σθίθγαπη ἱπΠπΊζαὶ, φαϊά, χυδηάο, 

εἰ αυοπηοάο 4υδημ6 τα Πὲ δάγηϊπιἤταηάα, οἱ αγίθ δάθο ἱπιθαὶ 

4519 {δυν β ἐηρογ Πα, {70 γοῖο ἱπίθστοβ {6 ργῖῖοπί, (ἀρ. ΧΙΝ,) 

6 Ὀοπα Ποῖ {(πρνογίδηΐ, ἰθραθ ρα] σας οἴθηα!ε 24. δῆς γ8ΠῚ 

δοσοιημλοαατὶ ; ἴῃ 4αϊθυ5 645, 465 44 1υΠ1{π᾿4ππὰ Πρ6 ΡΥ που ηι 

Φἰ]Ποἰδπΐξ, Ρ,71--81. 



ὯΙ ; ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

ΌὍΛῬΟΤΥ Κν. 

ΑΔ τρῆτ5 ϑρυϊσυϊίατε ῥγαοθρία ἰγταπῆς ΠΟΒοτηδοῆυβ, δὲ ϊς ῥεῖν 
τηὰπΠ Οἤδηαϊς, 118 Π0 ΡΕΥ 16 εὔϊδο  σορῃϊία {86 ]]6 πὶ, εἰ ἃ γα οὶ5, 

ΟὉ ΤΠΟΓΘΒ ἸΠΡΘΙι05, Πα] θ15 Ππί ρσρ 1, Πρδηΐαυ {{86], φαϊάαυϊά 

Ἰπ οΥτοσθηζαῦ : 1105 Θμὶπὰ ΠΣ ἴῃ φϑποῖθ ργοαγα δυεβοϊθι5, 

41 ν6] Ἰην! 4 ν6] 'ποτὸ ἀπδὶ Παάίοίε σθὶθηΐ, πιιδ 'π 4φυδαὰδ 

ΑΥ6 Πηΐ ρθη ΠΊππα. Ρ, 82---85. 

σΑ ΡΤ ΧΥΙ: 

Φυρυίαίαγ ἄς 10]} πδίαγα, δὲ ἄθ πηοᾶάο {ΠΠ1π|6 σορποίδοπας," οἱ 

ἀαδηάο “υ86616 ΤΑ[ΙΟΠ6 ΠΟΥ4]15 4ε δαί ΘΧΕυ ΘΥ, γπονυουῖϊ οἴ ρὰ- 

ΘΑΥ͂. ᾿ ο Ρ, 85--.-88, 

ΟἌΡ ΧΗ, 

Ἐδ ἰδίίζομα ἰγδάυηίαγ με : {Γαμηθηίμπι οἦδ Γγοπάσγη, ροῖθαδ- 

4αδπη ΤΟ]ΠΠΊ Ρ] ανία ΓΘ ΠῚ ΡΟΓΘ διυιέζιιπηηὶ {4115 Πε ἰγτϊσδίαση, Ἰ44 6 

ΨΔΙΙ5 ΓΘΠΩΡΟΥΡῈ 5 5 ἰθῦγαβ ΓΘ ΠΌΪΟΥΪ ΓΏΪΏ15 ΤΌ ΠΏΪΠ15. πη ΠἀδΠπ ΠΏ 

εἢδ ; πε ᾿π]!οἰθπᾶα εξ (αγουϊᾶ, ΠΌΟΓΏΠΩ ὉΠὰ5 ΘΧρΙἸσδίαΓ, 

Ρ. 88---ὃ2. 

ΘᾺ ΡΤ ΧΨΗΙ. 

ἍἌΡΊΓΟΥ ἀ6 ἔπιγηθμὶ! Ῥγφ ρα ΟΠ 6, 4165 σαγπ ἔα Γ πὶ τπθίθηάο, {πξὰ- 

ΤΑ 40 Ρ6Γ 1υπηδπίδ, εἴ ΡΌΓΡΘΠαΟ ἈΕῚ γεπ]δίοπεπι). Ῥ, 08---06. 
) 

ΟΑΨΌΕ  ο 

1)68 γϑίϊοῃβ δύ οσιπ, ΠΡΥΙΓῚ15. ν᾿ ππη, ἤσασπῃ δἰ οἰδαγαγη Ρῥ]δηΐδη- 

ον ἀδΥΌτη ααεβάδγῃ ἰγααπίαγ, νθ] 11 46. τηθηΐαγα {ογοθ τη, 46 πᾶ- 

ΩΓΆ [0]1, 46 ῥ]αηία (θῦγεβ ἱπηγαϊἐοπάα δἰ ἔθιτα ἀσσθύθηάα, 80- 

ογδίθϑ ἸρΊ [7 ΟᾺΠῚ τηϊ αγείωσ, 4αοα ἢδθο 714π| [απαϊῆδε, σαπηαπ8 

ΤαΓριοαγθίασ, ΠῸΙ 46 σείειῖβ φαοχαβ ἀγίθι5. ργοερία σορηῖία 

εἴτε : ΤΟΒοπηδομι5. σοπῆτγτηδί, χαρά. απίθ ἀοοιογαΐ, Ὡρτϊοα]έα- 
σάτα 68 σορῃϊία {401}Π1ππᾶπη δὲ 0 Ἰρίᾳ παίαγα ἀοοοτ!. 

Ρ. 96--102. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΧ. ΧΧΙ. 

Ἀυτγίις (Ὁ βπεπὶ οὐτ8, ΤΟ]]ογίϊα εἰ ἀΠΠρεπίϊα ἴῃς οτηηὶ Χγ8 ταῖσδ 
ςομητηθπάδίασγ, ἀοοδίασημθ, φαοᾶά ΠΟΠΠΌΪΝΙῚ δε πηθ πα ΠῈ ἰή46 

φαρίδης, 14 Ποτὶ πο ἰπίοι 6 τοὶ σορηϊία ἔ8ο1Π]Π1πηδ5, {ἃ πο] ρδη- 

εἶα εἰ Τϑοοσάϊα. (ΟἸ]δυίαϊα εὐὲ μυ]ὰθ ἀγσαμηθηᾷ (Οᾶρ. Χ ΧΙ.) : 



ΟΟΝΨΙΝΙΙ ΟΘΟΆΡΙΤΑ. χυὶϊ 

Γραπα, ἄρτια] τα Τρία ΤΆο116 ἀἰοδξαγ, ΔΒ οἰ Πἰέηαπα 68 ἀγίθτη Πο- 

᾿ ΤΗΪΠ65 ἰΐα ἱπηροιῖο ἐγαξταπάϊ, α Προηίθ δὲ 1 θπίθυ ἱπηρθγαία ξα- 
᾿ οἰαηί, Αἀ δβαπὶ δὐυξογι(αΐθια Δαϊριοθηάατη, ἤν ἢ5. ν]]Π]  οιιθ, 

᾿ ἤνα ῥγοουγαίογ, ἔνα ἀογηΐητϊιθ, ορὰβ οὐδ ἱπρθηῖο δὲ ἀρ] 1πα, 

᾿υϊηίτηο ἀϊνίπο φαοάδηι θοηο, αποά ἤπ6 Πιπηπηα ψιγίαθ ΠΘΡηΪΩΙ 

“ΟΠ ησαΐ, Ρ, 102---112. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΊΤΙ5 

ΟΟΝΥΠΙΥΙΪΙ ΟΑΡΙΤΑ. 

ΟΑΡ,Χ7.: 

ΣΆ (οννινῦμ ᾿ΑΤΏΘηΙ8. ᾿ηἢΙτπθγαῖ ἰθηυροῦθ ῬΠΔΙ ΠΟΘ οΥΤΙηῚ 

τηδρῃογαπχ (811145, Ποπλο ΑἸ ΠΠΠπητι8 ἰπ Ποπούθπ ΑὉζοΙγοὶ 80 

ἰρίο δγηδίὶ δὲ ἐπῃ ρᾷπογδίϊο νἱέζουῖβ, Αὰ Ππ4 δἰίδτη ϑοοίαίθβ 

ΟΟΠῚ ΑΓ. Πα  θ5. ὩΟΠΠ 1115. νοσαῖαγσ. (Οὐοηνῖνε οαπὰ δος θαΪΓ- 

οἴδηΐ, οὔΠ65. οαρίὶ ἔουτηα Αὐίοϊγοὶ νῸ] Δα πλ  γα ΟΠ 6 πὶ {πᾶπ| νο] 

ΔΙΡΠΟΥ5 Φασηάδηῃ [6 π!{ππ| ἰδοῖϊία να] οἵ ρει οἤθηάθθαπε. Εο- 

ΤΠ ΠΙΘηίπιτ ᾿πἰθυγαρις ῬΠΙΠρρΡυ5. σαστα, 4αϊ ΠΓΟΠΠ5. 8 

ΟΟΔ]114, τὰ ὑπαὶ οοηαγοί, δ]αο8. ἸΟσῸ5. ραγαΠίῖσοβ. ργοία], αἱ 

- φοηνίῖναβ θα ]αγαγθί ; [64 {Γγὰ ΔῸ ᾿μΠο: ἀπᾶάς (αι τἱάϊοα]α 

. 46 ἔογίσμα [χα οοπαμποίϊαβ θῇ. Ρ, 133--..30. 

ΟΑΡΙΤ 1. 1--20. 

θη ῇβ τοπιοίῖβ νθηϊξ σα σου] απο πὰ ϑυγασα!ητ|5. σαιῃ {010 1- 
Ὧ8, Τα] αἰτοθ δὲ ραθτο ἐογπηοίο, αὶ {οἰθηίθυ δὲ οἰτΠαγα οαπογοί 

οὐ ΤἈ]Πτατοῖ. 7161 οὰπὶ (ᾺΠ1145, ον ΠΠ γα Π αΐθηα δὲ δἰ θρη απ 
ΘΟΉνΙΨΙ Ἰαυάαταβ, ἀπραθηίο ἡποαιθ οοηνῖναβ ἀθ᾽θόϊαγο νο]]δεὶ 

ϑοογαΐθθ, 40] [Ὁ ΠΊΡΟΥ 6 ἰοοο, [ορΡΟΥΘ δ ΡΘΓΙΌἢ 15 τηδίθυια Π} [6Γ- 
Ὀ 



ΧΥΙΣ ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΙΒ 

ΤΊΟΏΪ5. ἔγαδιοῇ σαριθραί, πϑραὶ, {Ππ4 ΓΘχαϊ νΊγ} σοπνεηῖγα, εἴ 

οἤθμαϊε, οὐ]ιι5 ροπθυῖβ οάοτοβ δάο οίσθεηίεβ εἴ νἱτὶ ἤραγρετθ ἀ6- 

θεαπί. (Οὐππὰ ρΟΥΓΟ ΡῈ6]14 τ 1ῆςο [8] τατγαί, αἱΐ, τα]! ΘΌΥΘ ἱπρα- 

πἰατη ἤθη ΕΠ ἀθίθυϊαβ νιγ]}, ἀππιπτοάο οοἰαίαγ ἀϊοῖρ πα. Ἐδ- 

ἄξπ ουπὶ [8] (ΟΠ θα ρϑυῖοα!! ΡΙθμαπι εἀϊάπϊδι, ἀϊραΐατα ἱποὶ- 
ΡΙΕ οσυτὰ Απιῆμαδηδ, νἱγέαβ αἰγαπι ροΠΊς ἀοοθῦὶ. Τθηΐϊααθ οὰπὶ 

ῬίδΥ {οἰΐθ 1] ταδὶ, ἀοοσθὶ 1] αιοπ5 τ ΠΠαίθπλ δὲ πθοθῆϊία- 

[6 Π.. Ῥ, 130--147. 

ϑεδι. 21. ῬΒΠΙΡΡυ5. ραθτῖ ρα θ απο {ΑἸ αἰοπθαι ἱπηϊτατῖ τι ἀϊοα]θ 

σοπαίαγ, οἱ {815 ἀδίαεσαίι5 Πιθηία 6 ρούοιε πηδ)ούθ τ ΡΠ 814Π|, 

Τ17π46 ϑοογαίεβ πιθάϊοογεμῃ νἱηὶ αὔτη σομηπηθηἄδτθ ἀρρυθαϊΓ, 

εἴ αἱ γταϊπαςς ροσμ]15 ὈΙΡαία, Πιϑάθτθ. 147----150, 

ΟἸΕΡΙσ ὙΠ]. 

Οὐτα ἘΡΙο ᾿γγααιιθ οαπία ἀε]βέϊαυ! νἹἀθγεηίαγ οοηνῖνδθ, ϑϑοσαίεβ 

αἰΐ, Πομπουιποθηίιι5. οἤδ, ΠΠ᾿ὀ ΤαΥππΟηθι15 μαθοπαϊς Πδίταεὶ τρῆ 

φΡτγοάοῆδπιὶ ξαις ἀεἸεέϊαγθηΐ, χαδτα Π ἐχ ρα 6}}}5 σαῃίδη 0.5 

σαραύθηξ γοϊαρίδίθη. [108η16 ΠΗΡῸΪ τοραῖ! ϑρεγαδγαπί, 488 

δου Δ(6 ΠῚ σα! 6 Θχοβ!]οτθ νιἀθγθίαγ, εἴ 4ὰ8 τα ΠῸΪ τη χὶ ΠΊ6 

ῬΙαοογεῖ. Ρ, 150---155, 

ΟΑΡΌΣΤ. τ 

Οοηνῖίνε Βῖς ἀδίποθρβ τεάδαπε ὑδθοπθπι ταὶ, ΟΡ ἡυδπὶ ααϊαθο 
τηδχῖπηθ ΠῚ ρ]ασθαί. (1115 1αδῖδέ ατγίθπι, 4 ΠΟ πΠ65 6Η1- 

οἷαί 7 Πίογαβ, 4ιαπὴ 4415 ΠΟ ῥτεοερεϊβ, (δἃ πυτηῖ5, Θχαυσαϑέ, 

ἸΝΙοΘγδίτ5 ργθ!σδί, 86, ΗΠ ΟΠΊΘΙῚ συ πλπα ΟἸΠῚ (Επθαΐ ΠΊΘΙΠΟΥΪΆ, 

νεγπριι5 ΗἩοπηθυὶ ΡροΙδ τῈ85. ἢυιτηδηα5 ἔργα Ομ 65 σΟΠΊΡΙΟΌΒΓΘ. 

Οὐτοθα] 5. ρα] οἢσ πάθη Γὰ8πὶ 186 ταΐ, συ] 5 ορα μομηπ65 δὰ 

τ. ].45 νιγία(65 δἀάιιοαί, ΟΒδυτηϊάθα τεσεπίδέ ραιραγίβδεβ [65 

οογητηοάα; ΑπΕΠΠΠΉ6Π65 σοπίγα, ᾿σϑΐ ρααρδυγιμηι5, ἀἰν 1145. {π|85 

Ῥγϑάϊοαί. ΕΘΥΠΊΟΦΈΠΘΒ 8ΠΊ1015 ΟΟΓ5 Ρ]ουιαίαῦ, {10 αα1 085 1Π- 

16]Πρὶῖ ἄἀθοβ ΠῸΪ ργοριίιοβ. ῬΒΠΙΡΡΙΒ, Τσαγγαπι παρά αραΐξ, να- 

Βαιηθηΐοσ ΠῚ ρῥίδοθξ ; 4114 Ομη65 6 16 ᾿ηγιίθηΐ δὰ σοσοηδΓη ἡ 

τοἀάαπίηαθ ρδγίουιπη ὈΟΠΟΓῸΠῚ ρατγίϊοιρετα. ϑυτασαίδηιϊβ ΤῸΔτὰ 

[ο Ποϊξαίθ πη σο]]οοδέ ἴῃ Ὠογαϊηθτη πα] 114, αι] ργθο ]ρ 15 οἱ 106- 

ἐϊασι}15 ἀδ]βέϊαί! ἀθπί δἰ, πη4θ οοπα ποθ νίνεγ ροῆηε. ϑοοῦα- 

165 ἀδηϊααθ ἀδέηοπῆταίς ργοαηίίαγα δὲ αἰ ΠΠΠταΐθυα Ἰθ ποι ηϊΐ, ἢ, 6. 

ΔΥ5 Πογαϊη ἢ} απ Θυ  θης4π ΠὈ] 4]}{ππι6 ΘοΠ οἰ] πάϊ. 

Ρ, 155---174. 



ΟΟΝΥΓΥΝΙΙ ΟΑΡΙΤΑ. ΧΙΧ 

ΟσΟΑΡΈΈ ΝΥ». 5. 

ἹΝΑγγαίασ σοσίαγηθη Ἰδρίἀπτι ρ]Θπαπιχαθ ἐβοθείαγσαπι 48 ρα] ομσιειι- 

απ ᾿ἱπίογ ΟΥ̓ ΓΟ πὶ [8118 ἐοττποίσστη οἱ ϑοογαίθπιὶ ἱπῆρπιῖοῦ 

ἀδίοσγιηθπ, 41 πόσα πο, ᾿ι. 6. ἱγοπῖσθ, {πᾶπὶ σοταγηθπάδε ἔτ - 

Τηδτη, ΟΟ]ο5 οχίδηΐθϑ, ἤπηαπη πϑίμμη, ο5 ἀρ πη, ογαΐα 1 Ὀϊα, 

εἰ οπηηΐηο ΠιηἰἰἸπἀΐπθα οατὰ 5:16 η15 Νιαϊδάπτη ΠΠ1Π5: δίααθ 

οαπὶ νἱέϊα8. ἀΠεΠΠδὲ, γπάϊοθβ σογγαρίοβ. εἶδ Ἰοσοίβ φαθυϊειγ, 

Ἡδτπιορθηθπι δάθας ἰαοδηΐεπὶ ϑοογαίθβ ἄθ νἱ παροινίας ΤοσδΠ5 

ΟΠ ἤπο Ἰοοο ϑχοῖϊίαὶ δα {διπηοοϊπαπάσμῃ. Ρ, 174---170. 

ΟΑΡΟΤ ΓἹ. 6--ἰιο. ΟΑΡΌΤ Υἱ]. 

ϑγγασαίαπιβ οἤδη 8 Θοογαίὶ σοηνίοῖιπι ἔθοθγα ἱποῖριῖ, 8564 ρδι- 

{πὶ ϑοοχζαϑίῖ8 πηοάθῆϊα, ρῥατγεϊπα Απ 6 Πἰ5 ᾿πἰθγρϑ]αἰϊοπμθ οοΠ- 

νἱοϊαίοτβ ἱπηροσπηϊϊαβ γθρυϊπαϊαγ εἴ σοηξαίαίαγ, Ρ, 170---.188, 

ΟΑΡΌΤ ΥΠ{|. 

Βοογαίθβ ἀθβ ὩΠΊΟΥΘ γθηοῦθο ἀϊραίαίασιι5. Ἰοσοία 4ἀθ πθαυ |5 Α1- 

ἘΠΠΘηἷ5. δὲ τπο] 115, 4885 ΠῸϊ Ἂχ διθθδί, οοπααθῆῖιβ Ποπϑῆϊο- 

τϑπα ΟΔ]1165 Δγαούθτα ἰδυάαί, δίψα πο ἀἄοσογα ἀρρυθάϊαγ δάτηϊ- 
ΤῸ] σαπὴ στανϊταΐα οἴ σορία, φαδηΐο ρα πίΙΟΥ Πἰ ὩΠΊΟΥ Ῥιιθτῖ 

ΟΥ̓α5. ἐχ 6]..5 ᾿π40]6 οἵ δῃΐπλο, 4ιδπη 15, {αὶ 6 ρα Οἤ τα σΟΓΡΟΣῚ5 

ἔουτηᾶ εἴ 6δχ οδίσαῃ!β σὰρί ἀϊαειθιι5. οτϊδίαγ, Ῥ, 188--Ι105, 

ΓΑ ΓΤ ΊΝ, 

ΘΑ Ἰτϑίϊο πλϊγηῖϊοα δχμϊδεὲ Βδοομὶ οαπὶ Ατδάμθ οοηρτοῆτμτα δὲ σοῃ- 
γἰν ατ σοπο]πάϊε. Ρ, 1905---Ι0 77, 

Ὁ 2 



ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΊΙΘ. 

ΗΙΕΒΟΝΙΚ ΟΑΡΙΤΑ 

ΟΑΡΙΣΈΌΙ, 

Οστεν ὈΠῚΤ Ηΐοῖο, ῥα γαβ νοϊαρίαίεβ ῬΕΙ͂ [818 Ῥογοΐρετε ρτῖ- 

γαΐοβ Ποιηϊπθβ, “παπὶ {ὙΓΆΠΠΟ5, Εἰο5. επὶπὶ Πηϊπ 5. ἱπίεγεις 

Ροῆδ ἰρεέϊαου]5 τοθαΐίααθ οσαϊοβς Ῥαίοθ πε θ5: πϑαθ τπδρὶβ 

Δασίαι Πανὶ (6 ηπὶ ἀα]θέϊατὶ : Ἰαπιάθπλ δηΐτα, 48 γ6] τηδχίτηβ 

Βοτηΐϊητπὰ ΔΌΓΘ5. τ] ΘδητΓ, ἰγγϑηπΠὶ5. {Ὑ ] Γαϊραέϊαπῃ : οἰθ05 

. Ῥοίαίχαρ ααδιην]β ΘΧ]ΌΪ Πο5. ραγαγα {παν αι 8 ΟΠΈΓΓΘ, ΟαΠῚ οτα- 

1] 

Ὁ6Γ αἱαβ δὲ οορία αῇδται ἐΠΠΔἸα πὶ : οἄογαβ Πιαν}ΠΊΓη05, ααΐριι, 

Ὀπρδηίαγ, τηδρῖβ ΓΘ ΠΓΓΙ ΔῸ 4115, σά ἃ τορῖθιιβ Ἰρῆβ: ἴῃ σὰ 

διηδίογία ἀθπίχας δοΐάθπι Ιοηρα ἱμέδπιοσεβ 68 ΡΠ γδίΙβ. 

Ῥ, 201---210. 

Ὡ ἿΣ ΘΟΑΡΌΤ 
85 γοϊαρίαίεβ 6 Ἰδηῆρυβ οαρίαβ δἰ πηοη! 68 ἀϊοῖε εξ οχίριαβ, δὲ 

ΤΗΔ]ΟΙΈΒ ΤῸ5 ΠΟΙΠΙΙΊΘΙηοΥαῖ, ΠΌΔΓαΠ) Επιέϊα τγτδῃηὶ νἀθδπίυῦ 

Ῥεδιίογεβ, 86 οοῃίγα Ηΐδγο ἄοοθγα ἱππίξαϊε, ἐγταπηϊάδπι δα 
Τρ]δπά! ἀδτὰ τα ΓΘ υ!αΠ}, εἴ τα χὶ Π}}8 ὈΟΠῚβ. ἰγΎΆΏΠ 05 ΟᾶΓΘΓΘ, Ρ]ατ- 

τὴᾶ τῇδ] ΘΧΡΟΥΊ. ἘΕῸΓΙΪΒ δηΐμη οἴ ἄομηϊ 40 ποῆίθιι5 εἰ ἰπΠάϊα- 

ἴοτίθιι8 ΟὈΘῆο5. εΠδ : δίᾳιιθ θθ]] σα πα ἱποογηπηοάδ, {188 Πηΐ,. 

ὨαΌΘΥΘ σοτηγατηΐα οαμὴ 110 6118 οἰν!ατῖθιιβ, {64 σοιητηοαϊβ, 48:5 

ΡΘτοΙρι αν εχ θ6110, ποη ἰΐθηι ἐπα, Ρ, 210---214. 

ΟΑΡΟΌΤἹΤ ΤΠ, ΙΝ, 1---5. 

ΑΔΙο Εἴς. γϑύθθ σογηπηοήδα, 4165 ομηπίατη σοηίδηϊα τπβχίτηα οἤξ 

οοηΙθηϊαγ, ΠῸΠ ΡΘΙΓΠΘΙΘ 84 {γτηποβ, Ραιιπη δἰἴΐαγη ἢάδθὶ 1Π1ὸς 

ἨάΡοτα ροῖῆϊ οορῃαίϊβ, ἃ αι] θῈ}5 ἐγ τάηη0 ἤθρα Πγαδηίοῦ ἰηΠάϊρ6, 

᾿ΝΙριαθη στη ροῦτο 1}}8 Θἢδ, ἣς ΡῈ οἷθοβ ροϊαααθ. γεπθπαῖοβ 



ΠΝ δ... .." ὦ 

ΗΙΕΒΟΝΙΒ ΘΑΡΙΤΑ. χχὶ 

οἷδτα ἰο]]απίυγ : εἰ ἰαπέμπι ἀθοδ, τὶ ἐγταπηϊοϊα ρυιπϊαίαγ ἃ 

οἰντίαξθ, τὰ ῬΓΦΘΠ1115 ΡΟ 5 ογπθίαί, Ῥ, 214---.217. 

ΟΑΡΌΤ' ΙΝ. 6--ἰῖ. ΟΑΡΌΤ' ΝΥ. 

ΟΡ ορβϑ8, ηἰ15 ροίπάβθγο ν᾽ ἀβαίαν. ὑγγαηηι8, 615 σοηἀ! ΟΠ θ πὶ ΠΟμ 

ΕΠ{8 πη] οσγε τα : δἰιπὰ πιο  Θἤϊτι5 εἴ ρευϊου]οῆτιβ ΡῈΓ νἱπὶ οἱ ἰη)ι- 
ΤἸΆτη, Θα8 Δα γε οοσὶ : οἱ νἱὶχ ἰδηΐαβ ροῦϊδβ οοσθῖβ, φυδηΐο δὰ 

Ταπηξιι5 ΠΘοΘΠ γῖο5 γθαυϊγαπίαγ. ΑΥἱτῖβ ῬΡοΙτΟ Ὀοπὶβ ΘΠ {ἰ- 

ΤΠΘΓΘ : 08 ἢ ἰο]]αΐ, ΡΠ γὙϑ]παὰϊ Πομλϊπθ8 ργανοβ οἵ [Ἐγν1]165. 

Ῥοηίαιιβ δἰ Πιὸ5 αἰ Πα [15. σααᾳ ραϊτίαπη ἀπάτα ἀθθαθαδέ, οἶνεβ 
ἐδιάθη. ᾿γ061165 γθάάθγα !4π16 ΓᾺἸ] 165 Θχίθυ Πο5 ΤΠΘΥΟΘΏΔ ΟΥ̓ ]Ὲ6 

Ῥιδέδσγα οορὶ. Ρ,.217---220. 

ΟΑ ΡΟ ΞΥΨΕ 

Ὑιίατα Ἰπουπάδηι ΗΊΘγο, π8πὶ ρυἰναίας Ἔρϑυῖξ, σοιηραγαὶ οαγη πλὶ- 

{δτῖα εἴ πγδία, ἴῃ 480 γογίδιαγ, ροϊασδπ γοσπαπι ἢἔ δάορίαβ. 

Ρ. 220--229, 

σΟΑΡΌΤ ΎΗ:- 

Οὐπὰ 8: πλοη! 485 αἰχιῆδι, σου Ποπουαπ, αὶ ἴδιμ σαί οἵ ορία- 

ἴπ5 νυ]ρο νἱάδαίασ Ποπηϊηΐθιιβ, ἔγγάππο ΠαΌΘΙΪ : οἴδπαάϊ Ηΐοτο, 

γατπὶ δἰ ϑγαίιπιὶ ΠΟΠούθα ΠΟΠΗΪΠ ἃ ὈΘΊΘνΟ]5 ΠΑΡ ΕΥ, οἰ} 18 

δἄδο οπιπῖπο ἢξ Ἔχρϑῦβ ὑγιάπημβ, ααΐα ΐο 80 ἱπυι15, (διν 5. εἰ 

τηθίπθηεθι5 Ἔχρυιγηδίασ, πῃ ΒΙΠΊΟΠΙΑΙ ΓΤ γα ΠΕ, ΟἿ {γγΘ Π 15, 

ἢ δὲ (416 ἰἀπίυτηηαξ πη] πη, πὸπ ἀδροηαίατ, ταίροπάθι Ηΐοτγο, 

πα πηδ]τιπι ἀπδταν 5 ἱπίο θυ 116, ἰἀπλθ πῃ πο ἢπα 16έζατα 14]0- 

{15 ΡοΙ8 80}1ς], ; Ρ, 228---226. 

ΟΑΡΟΌΣ ΥὙ1Π. ΙΧ. 

Οἰδηάϊε ϑ᾽πιοπῖάθβ, ὑγγάπητιιπη ἔμ οΙ]πι5, αυδιι ρτϊναίαι, ροΠ8 δὶ 

᾿ΔΙοΓΌτα σοποὶ Ἰαγ θοπονοϊοπιίασηα. Νίαπι οαπόϊα θαμθνο θηξίδ:. 

. ἤρπα ρταίίογα ΡΙΌΒΟΙ͂Οὶ ἃ ὑγσγάππο, 4ππᾶπὶ ἃ ρτίναίο. ΟὈ)ϊοῖ 

Ἡΐδτο, ρίαγα περοίϊα πεοοῆδτιο οδθιπάα δῇδ ἔγίαηπο, 4888 ρᾶ- 

τἰαπὲ οἄϊπιπη. Βαίροπάεί (ΟΡ. [Χ.) δα ᾿τος διπηοπὶάθ5, {ΠῚ Ἰη-- 
φοπηπηοάο ἰΐα οσουτγτὶ ρΡοῆδ ἃ ἔγύϑηπο, τὶ πθροία γα]ρὸ σταία 

. 1ρίδ δάγηϊηπῆἶτει ; χε ἔδο116 οἤξηάδηϊ, δα ΡῈ. δ[1οβ ρϑύβηάα ου- 

τοί, Αἴφαβ ρυθο πη 5. Πα ϊα οἰ δε πι ]δίοη 65 οἰνίπιπ ἄθθθγα 6 κα - 
οἰϊατί, αἴ ΓΘ οἰγ ταὶ αΠ|65 δἰδου θυ δὲ ΠΌΘΟΥ δατηϊη!ἴγθης. 

Ῥ, 29206---ἝΕΦ91. 



ΧΧΙΙ . ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

ΟΑΡο ζ; 

Τηγ άϊα πὶ ΘΧ ΓΠΘΙΌΘΏΔΣΙ5. ΠΥ] ΠΡ Ὲ5. [4 ἀδο] 57] οὔ θηαι Βιπλοπι65.. 

ἢ ἰγγαπηιβ 605 αἰαὶ δά πογηϊηττι ρει] αητα τη 1Π] αΓΙ45 ΠΟΘ θ ἢ - 

ἄα5, [ΑἸ αἴθ ποη πηοάο {18Π|, {δ οπηηΐπη οἰνί πη, {πθηάδτη, 

ΔΡΤΊΟΟΪΑ5 Ροσούααιιθ οομ τ [αἰ ΓΟη65 ἀθίθπμἀθηήα, που ΠΟΠ65 ΠῸ- 

Πίατα ἀτοαηῆδβ, Θχρθαμιοποπι βἀνουαβ ἢοίξεβ {υ!ΟἸρΡΙ ΘΠ 441η, 
φιηϊοογιτη το5. ἐπα π4α8. οἱ ΠΟΙ ΠῚ} Ορ65 ἔγδηροπάθδβ. Ῥτγορίθγ 

ἴα] 6 εἰ πὶ τυ] ΠΡ] 6 πὰ αὔαηι, σαθτα ρῥγραηί {8{61}1{65», Π6- 

οοῖξδ δἤδ, αἰ οἶνθβ Πιρθμάϊα ΤοἸναηὶ 1 πίδυ. Ρ, 231, 292. 

ΟΑΡΟΥΤ ΧΕ 

Αἀάϊε Βδιπηοπιάθϑ, ἐγσαῃητγη δέϊασγη 46 {π|5 γοθτι5 ἄθθεγα 84 ΡΠ ΙσΟ5 
5 σοηΐξογγθ, εἴ ογηηῖηο ΠῸ]]] Γαὶ ρϑγοοσθ, αὐ οἰντδίθ πῃ τ δὲ 

απᾶτ θα. {Ππηατὰ. Ρ, 233--Σ 35. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΙΒ 

ΑΘΟΕΒΙΕΓΚΑΙ ΟΑΡΙΕΙΤΆΑ. 

ΟΑΡΙΓΙ  1-5. 

ΔΟΈΒΙΙΑΙ βθηπ5. ΠΟΌΪ]6; ῥϑέτϊο5 ἀϊρηῃ 45. ἱρπαίψαθ νἱγέα8, ΟΡ 

416π ταρῖο τησποῖα ἀϊρηυβ δὲ μαριία8, ΡῬ, 241---243. 

δε, 6. Ἐδ5 ο]5 ἴῇ Αὰ ρεῖῖδ, ἴῃ αυϊθαβ ργϑίου ἀγίθϑ τη αγῈ 5, 

τηαχὶτηδη 16 ἴῃ 66110 ρυπἀδβπείδπι, ρ᾽θίδίθμῃ δανουαβ ἄθοβ, ς- 

αυϊταΐθι. οἵ οἰθιηθητδη) δάνου πὶ ΒΟι ΐη65 οἴ θπάϊ!, πη δ δ τη 

ἀφηΐχαθ δάνθυίαβ παρ γαῖα 1, ΘοΘ ἀφο ΟΠ! ΟγΌτη ἰρίπη} γογοσδῃ- 

ταρα, Αἀάταγ δά μ85 Ἰαυάθϑ Ππᾶ, αοα ΘΟΠΟΟΓαΔΠ} ἴῃ ΟἸΥἰἔ8- 

τρυ5 τοθοούτηι ΔΊ οΙ5 το ἔδαγαν θα, Ρ. 248---255. 



ΒΝ 

ΑΟΙΘΊΤΑΤ ΟΑΡΤΤΑ. ΧΧΙΣ 

ΠΟΑΡΟῸ Τ' ἹΠ. 1---1Ὸ6. 

ΟὐρΙἰ8 'π ἘπΙΌρΑπι ἐτα]Ἐ]5 οὰ πὶ ἴῃ ποῖ ἃ ΒοοοΕ 5. Θογαῃησας 

1οοἰϊ5 ΙΔοο ἢδυθίαγ, μο5 'π βράση οοπ]θοῖϊί. Ῥδθ]]ο ροῖ δὰ Οο- 

ΤΟΠΘΩΠῚ ΘΟΪΩΘΠῚ ΟΥΑΥ ΡΤΌΘ]ΙΟ νἹοῖῖ, εἰ {Ὰ]ντιβ᾽ γβ 1 11. ρα Δ πη. 

Ρ, 25060--202, 

ϑεξξ, 17. Ῥατγὶ νἱγίαιθ 6] ] πὶ ρΡοίῖθα ρϑῆϊε οὰπὶ Αγρὶνι8. δὲ δ}11|5 

Οτδοῖβ οἰνιϑεῖθα8. Ῥοῆθα οὰπὶ Γδοθάφ Πποῃϊοσι τῸ5 ΡΌΡΠα 

Τϑυξιγῖοα σοποὶ 18 νι ἀθυοπίμαγ, ἰδιηθῃ ΓαΥ 5 ργθοίθυ ΟΡ ΠΙΟΠ ΠῚ 

Βοίξος εἱὲ πἰε5. Οοηίτα βοίάθηι ἰρίαιη ασῦθηι ϑραγίδηδμι 8ρ- 

δ͵ΘΙϊο5. ραίσίατα ρυπἀθηίθυ δὲ ἐουτογ ἀθέδμαιε. (ὐπὶ 14πὶ ρῥτοὸ- 

ΡίΘυ βἰδίθτα δὰ τη] τς|4 πὶ ᾿ΠΊΌΘΟΙΠΟΥ νἱάἀδγθίασ, ᾿θραιοῃΙθιι5 

ΓΩΑΧΊΠγ6. ΟὈΘΌ 415 ΡΘοσπῖα5. ἴῃ {ὈΠάϊπὶ ραίτϊδα οο]]θρῖς. 864 

ΤᾺ ΠΊΘἢ ΙΘΏΘΧ 80 Δῃποσιιῃη 40 ΖΕ σγρίϊοτιιη) ΓΘ οΘ δι ΧῚ]1ο νοσδίμϑ, 

ΠῖΟΧ 80 εοάετα οἤδηΐιβ, δάνογίειιιμ 6}115. [ἢ τορηο σΟὨΠ Ι αΪ, 

ἴσια τὰ ΊΙ͂ΌΟΪΟ 1, ΘΟΘ ςοΠΠΟἢ115 Δα] πόϊο οἱ ρθοσ 115 ΔὉ 6 δοσο- 

ΡΕ15, ραίγιδ ποη ραγαπῃ ρτόξαϊ. Ρ, 262---260, 

ΘΑ ΒΕΓ ΠῚ ὟἝἹ 

Δαχίτηῖβ Ασδῆϊδιιβ νἰ για! 5 ἔπ ργοάϊέι5, ριθίαίθ δάνθυιθ ἄθοβ, 

74, (ἀρ. 1Ν.} οοπεϊπϑηῖα, (ἀρ. ΜΝ.) ἐουτααῖπα δἰ ἔδρὶ- 

δηίαᾳ, (ἀρ. 1.) Ρ, 260---270. 

ΟΑΡΌΤΥΙΣ 

Ῥεπιοηεἴγαίιγ Πἰο ΔΊΟΥ ΑΘΘΠ]ΑΙ οὐρα οἶνα5. πο8 οἱ δάνθγίιβ ατῶ- 

(05 ΟΠ.Π68, αἴ οὐἀϊτιηι 6]}115 Δάἄνουαβ ὈαΥθΓΟΒ. Ρ, 270---281, 

ΟΥΔΕΡ ς ΕΟΥΧ ΣΧ, 

Ἀρϑῆϊαὶ σοπλϊίαθ, Γριτῖτπι5 γϑρῖαβ, ἔπαρα! αβ ; ας νἰτίαίοβ. δ᾽ Ἰθοατα 

Βὶ5 αἴῆπος σοπηραγαπίαγ ΟὐΠὶ ν1{115 γαῖ Ῥαγίαταπῃ, (ΟΡ. 1Χ.) 

ἂΐ Αρεῆϊδιβ ἰαπίο Θχοθ ]θητοῦ ἀρρατθαί. (ΟΡ. Χ.) 

Ρ, 281---288, 

ΟΥΑΙ ΣΙ 

Βϑηίθη 5 Ὀγονίθιιβ φυῇ ρῥυϊποῖρία νιγίαςἰ5 οπγη18 Αρβἤ]αὶ Θχρ σαί, 

- ΘΧΟΙΑΪΟ 4 Ρἱοίαίθ Πιηίο, Ρ, 288---208. 



ν - 

τί πα ἀμέσν ας γτὴ ἀρ οἱ ὠρᾷ ἀυ ἤπια 
«ὐδο "δον οὐδομβδι, οὐ υνίιον γα β 11) αὐ μόβι τὸν ἐς. Ἂν γα 
ναφρμ ΡΝ “μάτι ὑϑὴν ἐμῶν, ἐρ γ Ξ ν 
σῷ Ἑ,. Ἐν ΡΩΝ ΝΜ 

ΓΤ αν ̓αὐαήργοδν. παρ νη, ̓μερῇῃ ἩΈΠΗΝ οὐ ." 
φαῖτμοα. Ἐς πχρτοξβος ες ποτῶ Ὁ αδῶρυ, ΝΕ κα ἐπ οΝ 
᾿αγραιοῖρῖσιν ὑορῶνϑ ψεβιδην ἀφ: δι χϑττυνοδας ἈΝ ρα ψό. 
ἐϑρ Ἐαϑο αι τρήξηι ἀνα θα ἐσ  ωΝ ποῖι ΠΣ 
ΘΈΣ, γιβῇ ὑπ. ΑΑΝδες ΘΗ θα νὰ πθωνις ο 3 
ἀδοποδξ ἀμμοτοίη. πο βκούζ; ἀροϊεία, δὴ ! 
ἑμ τ πους. θέρει πο βείμε χὰ μην, προς 
δα Ἰσηρι μα το ἮΝ δὰ, ὅκιῦ οἱ 
ἢ ἡ βιθας ἐν 8. τ αἱ ἀπ ανλέπενν νων ἐᾷ ΓΝ ἘΝ 
Κρορ Θδ, ὃς “ῃνι τε τα οβᾳ τοῦθ ΕΠ ΧῚ 
ἥδ ιν ΚῚ ἊΝ υῶ σις ἐνς. 

Ἄν ΤΠ χα Δ. 
Ε “ἤ ΤῊΝ ΣΤ, ὙΠ α- ἌΈΠΟΝ τοῦ φωνόα 

ἀῶ {5 ποίθασνριοι (ὐὐ ῳ ἘΛΉΗΝΜΗΣ Ω͂ 

ὧν ἘΠ ΦΉ τα ὧδ ἀν, Ἰϑιμξ.  ἠὰ (οἷν 
(δ τάν ας, ἀρικιδινῳ βίδα τεθμα, ἐπῶν ἰὐαιὰ ἡ 

Ἀν δινδνν. οἱ «κι ἀἕἶἕν ϑυφλο: 
οἰονῆν ἀρΥ 50} οὐκ νοὶ, ἡ ἐκ πὐαοῶ; μοὶ οἰ εἰδῇ 
δ ἘΨΟΥἢ ἐὐμε νοὶ ἐπὶ ἼΣΣ ἩΠΙΡε δὐρῖ, ' 

δὴ απ ώθ, ὡῤὴ; δ᾽ ἡ Ἂς 
ξᾳ, 

τ ἡρεθ ἮΝ 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΊΙΚΟΣ. 

ΘΑ ΤΑ, 

ἮΚΟΥΣΑ δὲ τοτὲ αὐτοῦ καὶ σερὶ δἰκδνοβιαν" τοιάδε 

διαλεγομένου" εἰπέ μοι, ἔφη, ὥ Κριτόβουλε, ἀρά γε Ἶ 
« 

οἰκονομίω ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστίν, ὥσπερ Ω ἰατρικὴ 

καὶ ἡ χαλκευτικὴ, καὶ ἡ τεκτονική ; 

Ξενοφῶντος] Ταπίῖπα οὐπὶ ΓΊΡΙ. 11- 

Ὁτο ῥήτορος αἀάϊτ: ἴπ “Ουε!ῇ. εἴ τοῦ 
ῥήτορος, ἴεὰ (εραηάα πλᾶπας Ἀπίοα- 
Ἰὰπὶ ἀατηπανῖι. εϊπάθ εἀά. νεΐεγεβ 
εἰ ϑιερῆ. αὐἀϊαηριπὶ λόγος νοσᾶΌι 0 
Οἰκονομιεκός  ἰὰ νοτὸ οὐτῇ (εἰ. οτη]- 
ἢι Ζευπα. Οἰἴςεῖο ἀς ϑεπεέϊαυτε σᾶρ. 
χνὶϊ. ἐι ἐο ἰϊόγο, ψαῖ εἰ ἀε ἡμειάα τὲ 
“ανειίιανὶ, φιῖ (Ε οποηηίσις γι ογιδιίίμν, 
Γεοποϊανία5. ᾿πίοπ ρῆιϊ Ξενοφῶντος ᾿Α- 
ποιινημονευμάτων βιβλίον πέμπτον ἤτοι 
οἰκονορεικὸς λόγος. 

Ο8ρ. 1. σότε αὐτοῦ) [π|6]]|5ὲ Σω- 
κράσους, Ου]Ὸ5 ΠΟΠΊΞη Οὐ ΠῚ ϑίερΠα- 
πίαπα ῥήοτγε ροίαϊ: νεῖ κε, παρά 
ξᾶτγὰ ἴοτὶριαγατι νοϊαταϊπυπὶ ἀϊροῆ- 
τἰοηὶ ἔμεε πηᾶσὶβ σοηνεηίτα οσηίεῦαξ, 
Ῥατι, Ο. Ὁ. καὶ οπιίτταης. Ἤκ, δέ ποτε 
σοῦ Σωκράτους καὶ σοιαῦ πα ἄδιὶ [τ Ὁ (0) 

ψηΠο πα. Ὅαχα τεϊϊαυ!β ἰστρεῖς δὰ 
δοογδτεπὶ ἀείεπάεπά:πῈ ροτοποητί- 
θὰ οσοπ]υηδϊαϊη ετἰάτη ἤυπο (Εοο- 
ΠοΙηϊ στ ἃ  Ἔπορῃοηῖςα ἔμ 8 νεὶ εχ 
ἐπιτῖο ραίθῖ, ἔθος 14πὶ οΟἷἶτὰὶ πποηυΐϊζ 
Θαϊεηι5 δὰ ΠΌτιην ἱ. ΕἸ Ρροογατὶβ περὶ 
ἄρϑρων Ὠϊ5 νετθὶβ: μὴ γιγνώσκοντες 
(δῖ φυὶ ρυταθαπι δὲ Ὁ ἰμἰτίο ΕΠ τὶ 
ῬΟῺΙ {πιρ]]ΟἸ16Γ ῬοΙ͂Ἐ) ὁ ὅτι σὸ βιβλίον 
φοῦτο σῶν Σωκρατικῶν ἀπομινημονουμά- 

Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη 

σων ἐστὶ τὸ ἔσχατον. αυστῃ Ἰοοὰπὶ Ρτὶ- 

ΟΥΕ5. [Ὠτεγργεῖθβ εἰατὴ ΔΡΡοίμπεγαπε. 
Τεμπηρογα Πυ] 05 ΕἸ ΤΙ ττῖα ἀϊνογία ἀϊ- 
τἰπραεπάα ἰὰαπῖ. ὅϑεῖγηο οὐπῇ Οττο- 
Ὀαϊο σοἰϊατὰς ἀδ τὰ ἔπη] Ἰατὶ δάγηϊηϊ- 
βταπάδ ᾿ποιάϊς ἐπ ἰάεπὶ ἔξγε τεπιρὰς 
σὰπὶ Οοηννίο, αἱ πῃ Ὀιρυταιίοπε ἀς 
τ[επηρογε Οοπνίν! Χεαπορποηίει τὰ 
ποηΐης ΟΥτοθ}} ἀετηοηταν!. ϑςεἀ ἃ 
Οαρῖτα ᾿ηἀε ΝῚ] (εγπιο δητί υἱοῦ Πᾶγ- 
ταῖαγ Βοογαῖὶς εἰ ΠΟΠΟΙΜΆΟΗΙ ἀς 1- 
ἄετγα ἔδγα τε θὰ, ου]ὰβ τετηρὰβ δοοὰ- 
ταῖϊι5 ἀεβηΐτγε πο Ἰ᾿ισεῖ. Οοηίγα [6 π|- 
Ρὰς5 σοηίοτιρῖ! 8 Χεπορποπηίε ΤΘστηο- 
Πἶ5. τη] τασεπίϊ8. ἄγραϊε τθητῖο 
τηογίῖβ ΟΥτὶ ἡ ΠΊοτγὶ5 σᾶρ. ἱν. 18. 4085 
δοοιάϊε ΟἸνπιρία 5. 94. ἅπηο 4. νεὶ 
ἰδουπάτπι Γιτοδγατῃ ἅππὸ 2. [ἴρίὰ 
ΒΟΟΓΑΓΙΒ. τηοΥβ. ποιαῖς ἴῃ ΟἸνηγρί δας 
95. ΔΠΠΌΓΗ 1. Οὐπὶ Ογτὸ Ἰυπίοτε εχ 
Ρεβάϊεοπεῖα 'π Αῇδπη σοηῖτα γοβε πὶ 
Ρεγίδσυ παι ἑα!σερογαῖ Χεπορῃοη, πᾶς 
τεάυχ ἱπ στγροῖαπὶ ΡΟΣ ἀπος Δπη08 
ἕατε ΟἸγτηρίδάϊθ 95. Δηπο 1. ψεὶ {6- 
οσυηάυπη Το που τη 8ΠΠΟ 2. 

ἡ χαλκευτικὴ)] Μαὶξ ατγεϊσυ!απὶ ο- 
ταῖτεῖς Οοά. Γἰρί, Θαεῖῇ, Ρατ, Α. Β. 
σ. Ὁ. οὐτὰ εἀά, γείτ, 

Ε: 



[ «]«ΘΟΝΟΜΊΙΟΙ 

2 δ Κριτόβουλος. 
“ ἈΠ Ψ ΄ “ Ὁ ΩΝ 
Η καὶ ὠσπερ τούτων τῶν τέχνων ἔχόί-- 

μεν ἂν εἰπεῖν ὅ τι ἔργον ἑκάστης, οὕτω καὶ τῆς οἰκονομίως 

δυνωΐμεϑ᾽ ἂν εἰπεῖν ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἐστι; Δοκέ; γοῦν, 

ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οἰκονόμου ἀγωϑοὺ εἶνωι εὖ οἰκεῖν τὸν 

8 ἑαυτοῦ οἶκον. Ἦ καὶ τὸν ἄλλου δὲ οἶκον, ἔφη ὁ Σωκρώ- 

τῆς, εἰ ἐπιτρέποι τις αὐτῷ, οὐκ ἂν δύνωιτο, εἰ βούλοιτο, 

εὖ οἰκεῖν, ὥσπερ καὶ τὸν ἑαυτοῦ; Ὁ μὲν γὰρ τεκτονικὴν 

ἐπιστάμενος, ὁμοίως ἂν καὶ ἄλλῳ δύναιτο ἐργάώξεσϑαι 

ὅ τι περ καὶ ἑαυτῷ, καὶ ὁ οἰκονομικός γ᾽ ἂν ὡσαύτως. 

4Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Ἔστιν ὥρω, ἔφη ὁ Σωκρά- 
Ὡς ΄ ͵7 » Ψ᾽ Ε ἌΝ, πῇ ἢ ᾿, 

τής, τήν τεχνήν τωυτήν ἐπιστώμενω, καὶ εἰ μῆ αυτος τυχοι 
΄, 5 Ν 7 εΥ » -» “ 

χρήμωτω ἔχων, τὸν ὥλλου οἶκον οἰκονομουντώ, ὥσπερ καὶ 
3 -“Ὗ -»“-᾿ Ἂς 7 

οἰκοδομοῦντα, μισϑοφορεῖν; Νὴ Δία' καὶ πολύν γε 
3 « ΄ ».Ν 2) 7 ἡ 

μισθὸν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, Φεέροιτ᾽ ὧν, εἰ δύναιτο οἶκον 
ἣ “ “ -“ ν Υ ᾿ »“" 

ταρωλαβῶὼν τελεῖν τε ὅσω δεῖ, καὶ ταεριουσίων “ποιῶν 
527 ἃς " 

δ αὔξειν τον οἰξον. Οἶκος δὲ δὴ τί δοκέϊ ἡμῶν εἶναι ; ἴΑρα 
“ Ἀν" ἢ Ἀ ΝΥΝ ἐο δὺς 5 ΞΡ α ὴ ὥ, 
οσερ οἰκιῶ. ἡ Κώϊι οσῶ τῆς οἰκιοως ἔζω τις ἐκεκτήτο, ὥαντοῶν 

-- "»») »ΣῬὋ7 3 ͵ Ε εΥ ΠῚ) ε ͵ὕ 

τοῦ οἰκου ταῦτω ἐστίν; Ἐμοιγ᾽ οὖν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, 

2. δυναίμεϑ᾽ ἄν] ἙΔά. νεῖ(. Οοά. 
Ουε]ῇ. Τὐρί. Ἰεξεοηεπι δυνώμεϑ᾽ σοτ- 
τεχὶς Ὁαῆδ]ῖο εἰ ϑίερῃ. Πεϊπάς δοκεῖ 
οὖν Ῥατίί. Α. 

3. ἦ καὶ τὸν ἄλλου δὲ] ὨΙΒΠου]ά- 
τεπὶ ἔλοϊτ ρτῖπηο ἰοοοὸ ἦ καὶ δε τπηατῖὶ- 
νὰπῦ Γὰδ] απέϊα αι πὶ περϑίίοπα οὐκ 
ἄν δύναιτο: ἀεϊπάςα Ρατγίοαϊα δέ. 81 

νεγὰ εἰ νυἱραία, ἤς Τὰρρ]εηάὰ νἱάε- 
ἴαγ: ἢ καὶ τὸν μὲν ἑαυτοῦ οἶκον εὖ οἰκεῖν 
δύναιτο, σὸν ἄλλου δὲ οἶκον----οὐκ ἄν δύ- 

ναι πο----εὖ οἰκεῖν, Ὠεϊηάς Αἰτεγαπὶ 1]- 
Τυἃ τηϑπιδταπὶ καὶ ὃ οἰκονομικός γ᾽ ἂν 

ὡσαύτως ΑὈταρίαπη ρΡεπάεί, εἰ νἱτἴο- 
απ νἱάδίατ, ασυδηηθδπ) Ζεὰπε {ἀΡ- 
Ρἰεαὶ ὁμοίως ἄν καὶ ἄλλῳ δύναιτο ἐργά- 

ξεσϑαι ὅδ σι περ καὶ ἑαυτῷ. Θυξ Ιρία 
τερεετῖο νεγθόγατι ἱπότγατη εἴξεϊ ἴη- 
εριῆτηα. Ῥοιΐὰβ Χοπορῃοηῖῖβ εχξ 
ἀΐοσοτε καὶ ὁ οἰκονομικός γ᾽ ἄν ὡσαύτως 
δύναιτο σὸν ἄλλου οἶκον εὖ οἰκεῖν ὥσσε 
καὶ σὸν ἑαυτοῦ. ϑεὰ ἀυτὰ εξ εἰΠΠρῆ5, 
Ῥιφίοττ πιὰ ἰητογίορδιίοπα περαῖινθ 

Γαδ᾽]εξῖα αἰζετα ΔΓ δεῖνα ἀδ οεδάεπῃ 
αυϊάεπι τα. [Ιἢ Πρ τὶ5 Τοτῖρεἰβ πα] Πα τα 
ἀϊνεγῆτιαιι5 ες νεδιρίαπη, πἰἢ αυοά 
διίιου 5 ὁ πίε οἰκονομικὸς ἴῃ εἀά, 
νεῖ. υὧὐ ἴπ Οπεῖξ, Ρατγ, Δ. εἰ Γρί, 
εἰ οπιι5. ΜΙΠῚ ἰριτυσγ νεῦθᾶ ἢ καὶ 
Δ Ὁ ἰπἰτῖο ρεγοαϊ γεπηοψεηάδ εἰ δά ἢ- 
ΠΕΠῚ ἃπίςε καὶ ὃ οἰκονομικὸς ᾿ΓΔὨΒἴδΓΕΠ- 
ἄα νἱἀεπίαγ ἥς: καὶ ἑαυτῷ" ἢ καὶ ὃ 
οἰκονομικός γ᾽ ἂν ὡσαύτως---ἀοἴπάα [ὰΡ- 
ΡΙεθο: καὶ στὸν ἄλλου δύναισ᾽ οἶκον εὖ 
οἰκεῖν ὥσπερ τὸν ἑαυτοῦ ; 

4. φέροισ' ἄν] ΤΑρί. ΠΡ εγ φέρειν α᾽ 
ἄαι, Ῥατγί, Α. Ο, Ὁ. φέρει, [εἃ 'π Α, 
φέροι σοτγεξϊυτη. 

5. Οἶκος δὲ δὴ «1] 515 Ουεϊξ, Τρ, 
ΨΊΠοΙ, εὐ Ῥαγ, Α. Ο. Ψαϊρο δὴ 8Ὁ- 
εἴ. δοκεῖν Ῥατι, Ο. Τεῖπάς οτάϊπεπι. 
ψεγθοια πὶ εχ Θυε!, πιαίανὶ ναυ]ρᾶ- 
ΓΕ ἤσπο ἢ καὶ ὅσα τις ἔξω τῆς οἰκίας 

ἐκέκ. ἴῃ συεὶῇ, καὶ τηδηὰς εουπάς 
δαά!άϊε. 



ὍΛ ἃ. 3 

»οΣ᾿»Ὑ Ν 3 3 »" » ͵ » “Ὁ ΄ 

δυκεῖ, καὶ εἰ μηδ᾽ ἐν τή ὠὑτῇ πόλει εἰή τῶ χεκτήμενω, 
» ΕΣ εΥ - ΄ 

ππώντω τοῦ οἰκου εἰνῶνφ οσῶὼ τις ἈεκΜτήτΤαι. Οὐκοῦν καὶθ 
᾽ ΧΝ ΄ ᾿Ξ 

ἐχϑροὺς κέκτηνταί τινες; Νὴ Δίω, καὶ πολλούς γε 
3) 
ἐνίοι. 

ἘΣ Ν ΄ ἀέέαν ΄ ἰπ Ἂς 
Η καὶ κτήματω αὑτων Φηήσομεν εἰν τους 

͵7 -»“" Ψ: ἊΝ Ε ΕΠ) ε ᾽ὔ ΕῚ « 

ἐχϑρούς ; Γελόῖον μέν τ᾽ ἂν εἴη, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, εἰ ὁ 
Ν 5» γ "7, Μ᾿ Ν Ν 7 ΄ 

τοὺς ἐχϑιροὺς αὔξων προσέτι καὶ μισίδὸν τούτου φέροιτο. 
“ ἜΤΗ ᾿ ον ᾿ Ψ “ Χ 
Οτι τοὶ ἡμῖν ἐδόκει οἶκος ἀνδρὸς εἶναι ὅπερ κτήσις. Νὴ7 

3, « «“ δ » Ν ΄ 

Δί᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ὁ τι γέ τις ἀγαθὸν κέκτηται" 
3 3 Ν -“» "»“ ἀν »- 

οὐ μὼ Δί᾽, οὐκ, εἴτι κωκὸν, τοῦτο κτήμω εγὼ κωλώ. 
΄ΤΝ δ ὐ ΜᾺ Ἂ ς 5 ΄ 7 -»“ 

Σὺ δ᾽ ἔοικας τὰ ἑκάστω ὠφέλιμα, κτήματω καλεῖν. 
ΤΣ 3} Ν τ ͵ » 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη" τὼ δέ γε βλάπτοντα ζημίαν ἔγωγε 

νομίζω μῶλλον ἢ χρήματα. 
ἊΝ γ Ψ « 

Κάν ρώ γέ τις, ἵππονϑ 
᾿ δὸς 3 εν τ λδον. ἀνε 5 - 

τοριώμενος, μή ἐπίστητῶι αὐτῷ χρησϑαι »ν ἄλλω κατα- 
΄ τ Ε » Ἂς τ Ε ΄ "» ““" 

πίπτων ἀπ αὐτοῦ κωκῶὼ λωμβάνν, ου χρημώτω αὐτῷ 
32 (ἘΠ 3 ΕΣ Νε Ἂ 7 ΤΕ" 

ἐστιν Ο ἱππὸς; Οὐκ, εἰπὲρ τῷ χρηματώ Ὑ εστὶν ἀγα- 

6. κσήματα) Τλρῆεηῇϑσ ἰΐα οοἸ]οσαὶ 
γεῖδα: καήματα φήσομεν αὐςτῶν εἶναι. 

εἴη] Ψψεγθυτη οτηϊῆτς Ρατ, ΔΑ. [π 
Ουεϊῇ. τηδηὰβ σα πάα εἴη δααϊάϊε. 
εϊπάε εἰς τοὺς ἐχϑϑροὺς Ῥατί, (Ο. Ὁ. 
εὰ ἴῃ (. Πεπιὰ ἀδτηπαίαγ. 

φέροιτο] Νυϊραίαπη φέροι τηοπαηῖα 
Ζειυηίο οοτγεχῖς Ν εἴκΚε. 

. Ὅτι τοῇ ἘΠΙρεος ἀϊξέα τα σὰ πὶ 
Ζευπίο δ εἰίκε ἱπιεγργείδίωγ: ἔφιϊ- 
ἐπὶ Δὲ ῥείαδαπι, Ἰάδο φιοά τιοδὶς υἹάε- 
δαίμγ εἴο. Οοπίτα ΨΥ για δοῃ δὰ 
ΡΙαϊζατοῆυπιὶ ἀς 58. Ν. Υἱπά, Ρ. 89. 
σοττγίὶ νοϊαἱϊε οὔτι σοι, αργιονι, ΜΠ 
εἴΐατη νυ ΐϊξαῖα Τογίρίαγα ν᾽ τὰ πὶ σοη- 
τταχὶ Πξ ν]ἀείαγ. Τ)εἰπάε ὅπερ καὶ κτῆ- 
σις Ῥατὶί, Ὁ. Ροῆεα ὅτι γε τόσον Ῥατὶ, 
Ο. ὅτι γε σοι Ὦ. 

φσοῦτο κτῆμα) Ησπο οτάϊπεπι νετῖ- 
Ῥοταπὶ δυτθαβ ρβταϊίοσεση ἀεάϊε 
Οὐεϊῇ, Γρί. Ρατ, Α. Ο. Ὁ. νυϊξο 
κτῆμα απιοσεάϊς. σοῦτσο σὸ καλῶ τηᾶτ- 
ξο Ποῖ, 

Σὺ δ᾽ ἔοικας ϑυρτγαίοτιρίασγη ἱπ 11- 
Ῥτοὸ ΓΊρῆεηῇ δὲ Δαά!α!. 

γορείζω μᾶλλον) Ημυπο οτάϊπεπι ψεγ- 
Ῥογατη εχ (με, Ῥαγ, Α. Ο. Ὁ. 
Ἐμρῖ. τΤΪερατὰρ ετας Ζευης, απιααυτα 

μᾶλλον νομίξω τεάαχῖς ΥεΙῆκε, ΜΙιδὶ 
ΨΕΓΟ ῥτία5. γε αἀἰρ!οεῖ, εἰ ἀο]επμά απ 
νἱἀεθαίαγ : παησ νἱάξο αἰϊζεγαση ἴπ 
Ῥατ, Ο. Ὁ. οπλῖττῖ, Οεεεγαγῃ Ἰπάϊὲ 
ϑοοίαίεβ ἀπιδιρϊ ταῖς νοσαθα]ογασα 
χτήματα εἴ χρήματα, ηπε Πᾶς 4}- 
ἄετῃ ἴῃ αἰ ραϊατίοπε ἰάθτη ἔεγε ν]εγα 
ἀϊοὶ ροῆαηι, εἰ ογάϊπεπι διριιπηθηΐαᾶ- 
τἰοηἶβ. νετίοτηηὰς πὸπ Ρεγνογίαηϊ, 
ΑἸΙΡῚ τἀπηεη ᾿πῆρι 5 εἰ εογαπὶ ἀϊνεγ- 
ἤια5. Ἰίοοτγαῖες ΑΡρο]]οηΐαίες ἴῃ ΟἿ, 
δὰ Ἰ)ετηοπίοαπι; Πειρῶ «σὸν ““λοῦπον 
χρήματα καὶ κτήματα κατασκευάξειν" 
ἔστι δὲ χρήματα μὲν τοῖς ἀπολαύειν ἐπε- 
σταμένοις, κτήματα δὲ τοῖς κτῶσϑαι 
δυναμένοις. 1ἴὰ εηἰτη Αὐξειῖαβ εχ 4. 
Οοαα, τεέϊε (οτὶρῆς ρτὸ να ]βαίο χρῆ- 
σθαι, αυοά πηΐγατη ἴῃ πηοάατη ἰηΐοτ- 
Ρτείαῖαγ παρεγι5 Βάττον Η] πῆς ρΡ. 9. 
ἰταγασηαας ἴῃ Αἀάεηάϊίϑ Ρ. ὅο. 

8, ἐπίστηται) 515 Ζευπε νυ]σαίαπλ 
ἐσίσταιτο σοττεχῖί, αυοα ἴῃ Ουεϊξ, ἔὰ- 
ΡΓᾶ Τοτὶρεατάτη ἐπίσταται (4186 εἰ πὶ 
πη Γιρῖ, 664} τπᾶππ5 Γεουπάα δαάάϊάϊε, 
Ῥατ, Ὁ. ἐπίστατο. Ἰ)οῖὶπάς τῷ αὐτῷ 
Ουεὶξ. 

χρήματά γ᾽ ἐσπὶ»"} Ἐχ ΓΑρί, ἸἰΌτο γε 
οὰπὶ ΥΥ̓ εἰ Πκῖο ἱπίεγωϊ, 

Β2 
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ϑόν. Οὐδ᾽ ἄρω γε ἡ γῆ ἀνθρώπῳ ἐστὶ χρήματω, ὅστις 

οὕτως ἐργάξεται αὐτὴν ὥστε ζιμιοῦσϑαι ἐργωζμενος. 

Οὐδὲ ἡ γῆ μώντοι χρήμωτώ ἐστιν, εἴπερ, ἀντὶ τοῦ τρέῷειν, 

9 πεινῆν σωρασκευάζει. Οὐκοῦν καὶ τῶ πρόβατα ὡσαύ- 

τως, εἴτις διὼ τὸ μὴ ἐπίστασϑωι τοροβάτοις χρήσαι 

ᾧιμιόῖτο, οὐδὲ τῶ πρόβατα χρήματα τούτῳ εἴη ἄν ; 

Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ. Σὺ ἄρω, ὡς ἔοικε, τὰ μὲν ὠφε- 

λοῦντω χρήματα ἡγῆ, τὼ δὲ βλάπτοντω οὐ χρήματα. 

ΙΟΟὕτως. 

αὐτῶν ἑκάστοις χρήματά ἐστι, τῷ δὲ μὴ ἐπισταμένῳ οὐ 

χρήματα" ὥσπέρ γε αὐλὰ τῷ μὲν ἐπισταμένῳ ἀξίως 

λόγου αὐλεῖν χρήματά εἰσι, τῷ δὲ μὴ ἐπιστωμένω οὐδὲν 

μῶλλον ἢ ἄχρηστοι λίϑοι, εἰ μὴ ἀποδιδότό γε αὐτούς. 

11 Τῶτ᾽ αὐτὸ φαίνεται ἡμῶν, ἀποδὶδομένοις μὲν οἱ αὐλοὶ 
᾿ Κευνῦ ; ΝΣ ὙΔΝ λ ᾿ 

χρήμωτω, μή ἀποδιδομένοις δὲ, ὡλλώ κεκτήμενοις, οὐ, 

τόςς μὴ ἐπιστωμένοις αὐτοῖς χρήσκδαι. 

ο΄, ΕΣ ΕΥ̓ »ΣΞὮΞἷ Ν » 7 "-" 9 

Ταύτω φορῶ οντῶ, τῶ μέν επιστωμένω χρήσ. οωὲ 

Καὶ ὁμολογου- 
» «Ψ ς ς »" »- 3 7 

μένως γε, ὦ Σώκρατες, ὁ λόγος ἡμῖν χωρέϊ, ἐπείπερ εἶς 
"ς ᾽ » 7, “ Ἂς 7 

ρήτωι τῷ ὠφελουντῶ χρημώτω εἰνῶι. Μη σπωλούμενοι 

μὲν γὰρ οὐ χρήματά εἰσιν οἱ αὐλοί" (οὐδὲν γὼρ χρήσιμοί 

12 εἰσι) πωλούμενοι δὲ χρήματα. Πρὸς ταῦτω δ᾽ ὁ Σω- 
Ἵ 5“ Ἂ ᾽ ͵΄Ζ ᾽ “» ᾽ ᾿Ν Ψ Ἢ 

κρωτής εἶπεν, ἤν ἐπίστητωί γε πωλεῖν. ἘἸ δὲ “ωλοιή αὖ 

πρὸς τοῦτον, ὃς μὴ ἐπίστητωι χρήσϑαι, οὐδὲ πωλούμενοι 
τἀ Δί Σ ,, ! Ἂς Ν 7 ΄ ΕΣ 

εἰσὶ χρηματωῶ, κώτὼ Ὑεὲ τὸν σὸν λόγον. λεγεῖιν ξοικῶς, 

ὅστις} ἵπ ΟυεἸῇ. ἃ Ρτὶπια τηλπὰ ξαϊξ εἰ μὲν ἀποδ. 
ὥστις [᾿τὶ ρ[ ΠῚ, 11. Τοῦτ᾽ Ζὐπὸ] δῖς ργοθαπίε ὙΥ εἰἢκῖο 

μέντοι χρήματά] ἴλρί. Ρατι. Α. Ο. 
Ὁ. Ουεῖξ. χρῆμα ἄδηι, [εὰ ΟΕ]. σὰ 
Γαρταίοτιρίαπι δά άϊε. 

9. τὰ μὲν ὠφ.) Μαῖε Ταητῖπα ἅτιῖ- 
ουΐατα οπηῖῆι. 

Οὕτως} ΟυεΙ δ, 4 ῥεῖπια πιᾶπὰ οὕπω 
Τοτϊρταπι Ππαθεῖ. 

1ο. ἢ ἄχρηστοι λίποι) Ουε], ἡ οἱ 
ἄχρησσοι λ.. α1ο ἀτῖίου]ο δά το, σία 
ζαϊρ᾽ οἱοη5 Ζευπίδηβο οοποί τ, υἱΠδ 
ΕΡ1α5 ἀπαυᾶτη ΕΣ τηδγπΊοτε δὰϊ ἰαρ!- 
ἂς ἴαξϊας. Πεϊηάς Ῥαγίί, Δ. τηαϊθ ἀαὶ 

᾿ΤΏτΟ] ρα σὶρ. 

[οτὶρῇ ρίὸ τοῦτ᾽ αὖ, Ηοος ἰρίατῃ σοπ- 
{εααϊτὙ εχ 115, 4ὰξ δηῖεβα αἰΓραΐαν]- 
τηι5. 

οὔ, τοῖς μὴ} Ταητῖπα μὴ οταῖπε. Μ|- 
δὶ ψεῖο ῥγϑιῖεγεαᾶ σοῖς γε μὴ {οτὶ θΕἢ- 
ἄππ νἸάετυγ. 

μὲν γὰφ] Ῥατ, Ὁ. μὲν οταϊτεῖς, ἀς- 
ἰηάδ οὐδὲ γὰρ Ρατι, Β, 

12. ἤν ἐπίστηται) Τὐρί, ἐσίσταται. 
Βεϊηάς μὴ ἐσιστῆται. 

Πρ. 



σΑΡ. Ὦ. 2 

-.- ΄ Ψ ὃδὲ ἈΠ Ὴ5 ἊΨ Δ ΄ ᾽ ΄ 
ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀργύριόν ἐστι χρήματω, εἰ μῆτις 
ΕΥ̓ " ΓΑ ρα Ν ἂς ΄ " .“ 

ἐπίσταιτο χρήσϑδαι αὐτῷ. Καὶ σὺ δέ μοι δοκέϊς οὕτω 13 
-“ ΕῚ “8 » » ͵7 Ἂ 

συνομολογεῖν, ἀφ᾽ ὧν τις ὠφελέσθϑαι δύνατωι, χρήματα 
᾿ 3 » » Ὁ 3 7 “ “ 

εἰναι. ΕΠ γοῦν τις χρῶτο τῷ ἀργυρίῳ, ὥστε πριώμενος 
ἐγ ε Ν Ἃἂ λ Ὁ 3 
οἷον ἑταίραν, διὼ ταύτην κώκιον μὲν τὸ σώμω ἔχοι, κώκιον 

᾽ν ὟΝ Ν ,ὔ Ν ἧς εὖ ΡῈ δ 5 Ν 5 7 

δὲ τὴν ψυχὴν, κάκιον δὲ τὸν οἶκον, πῶς ὧν ἔτι τὸ ἀργύ- 
᾽ »-»" ς »- 32 5 »"Ἥ Α ΕἸ ͵7 Ἀ 

'ρίον ὠὐὑτω ὠφελέμον εἰή ; Οὐδωμῶς" εἰ μή περ γὲ καὶ 
Ν ͵͵ 7, ᾿᾽ ΄ 4 285 

τὸν ὑοσκύωμον κωλούμενον χρήματω εἶνωι φήσομεν, ὑῷ 

Τὸ μὲν δὴ 14 

ἀργύριον, εἰ μῆτις ἐπίσταιτο αὐτῷ χρῆσθαι, οὕτω πόῤῥω 

ἃ ΄, ,. ἃ ἊΣ ψ 

οὐ οἱ ἔβάγοντες αὑτὸν ἡρφρϑ ἀπγεα γίνονται. 

ἀπωϑείσϑω, ὦ "Κρτόβιωλέ, ὥστε μηδὲ χρήματω εἶναι. 

Οἱ δὲ φίλοι, ἥν τις ἐπίστητωι αὐτοῖς χρήσϑωι, ὥστε 

ὠφελέσϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν, τί φήσομεν αὐτοὺς εἶναι ; Χρή- 

ματα, νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ πολύ γε μῶλλον 
Ἂ -" ᾽ Ε “ » » Ζ 

ἢ τοὺς βοῦς, ἢν ὠφελιμώτεροί γε ὦσι τῶν βοῶν. Καὶ οἱ 1ὃ 

ἐχιϑροὶ ἄρα, κατώ γε τὸν σὸν λόγον, χρήματά εἰσι τῷ 

δυνωμένῳ ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ὠφελέϊσιϑαι. Ἐμοιγ᾽ οὖν 

δοκεϊ.. Οἰκονόμου ἄρω ἐστὶν ἀγωθοῦ καὶ τοῖς ἐχϑρόϊς 
5 ͵7 Ὁ .“ » -Ὁ " ἥν » ᾽ ΄-“ν 

ἐπίστασθαι χρήσϑαι, ὥστε ὠφελεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν. 
ν- Ν ΕΥΨ 

γὰρ δὴ ὁρούς, 
.“ Ν δ. ἤ » »"» “οἷς » ΄ » ΝΕ 

ουλε, ὅσοι μὲν δὴ οἶκοι ἰδιωτῶν εἰσὶν ηὐξημένοι ἀπὸ 

ἸἸσχυρότωτώ γε. ἔφη, ὦ Κριτό- 3 7 6 

με ς, ΕῚ “«- 

πόλεμου, ὅσοι δὲ τυράννων. ᾿Αλλὰ γὰρ τῶ μὲν κώλως 16 

ἐσίσταισ}) ἙΔά. νεῖϊ. ἐσίσπητο, 
Ουεῖῇ. Τρ. Ῥατ. Δ. Β. Ο. Ὁ. Οαΐ- 
18]. ἐπιστῆται. Ορίιδίϊναπι ἀεάϊε 81ε- 

Ῥοῇεα ὠφελιμώτερον Ῥατὶ. Ο. ἀξ. 
15. ἐχϑρφοὶ] Τὰρῖ, εἰ Οὐ}. ἐχϑροί 

γε ἀαπῖ συγ τηᾶγρίηα ΨΊ]οΙ, οἐ Ρὰ- 
ῬΠδηυβ. 

13. εἰ μή περ γε] Τυπῖπα ουπῃ Ρα- 
τ, Β. οπηιτεῖς μὴ, ΑἸάϊηα περ, Ῥατγῖ, 
Ὁ. γε. ἴπ Ουε!ῇ. νᾶτίεῖᾶβ εἴ περ γε 'π 
τηδλτρῖηθ δηποίαίαγ, εἰ μὴ περὶ ΤηΔΓρῸ 
ΨΠΠοΙ, ΟΕ. σδρ. νἱῖ. [δξξ, 1.7. Πεῖπαα 
ὑοσκίαμιον εἀά. νετῖ. υἱοσκύαμον Τιρί. 

. αὐτὴν] Ρτοποηδη οὰτὰ ΟΕ}, δά- 
ἀϊε ϑιθρῃᾶπιβ, αὐτοὶ Ῥατὶ(, Α, Ὁ). 
«ὐσὸ Ο. 

14. μὲν δὴ] Ῥατι, Β. μέντοι, 
τις ἐπίστηται] Ἑάά, νεῖῖ. ἐπίσσαισο, 

αυοὰ ἴῃ Οπε]ξ, ἰαρταίοηρίαπιλ εἰ, 

τί, Α. Ο, Ὁ. {[εἀ αἰτετο ἰοοο Ὁ, οχηΐ- 
ἢι γε. 

ἐστὶν ἀγαϑοῦ) Ήπιης ἱρίαπι Ἰοουπη 
Ἰαυάανῖς εἰ οορίοία ἀϊραταιίοης ἐχ- 
ΡΙΙσαὶε Ρ]αΙατοθα. 

δὴ ὁρῷς] Ῥατί(, Α. δὴ οπιῖῆς. εἶπα 
ὅσοι μέντοι οἶκοι βατι, Β. ηὐξημεένοι εἰσὶν 
Α. 6. Ὁ. 

ὅσοι δὲ πυράννων) Μυϊραϊατη ὅσοι δὲ 

ἀπὸ σπυραννιῶν ἢς οοτγεχίς Ὑγεϊῆκε. 
ϑοτρίαγαπ) τυράννων ργοῦθανῖς ᾶπηε- 
ταυϊὰβ εἰ 6 τηδίρῖπα ϑίθρῃ. τεσερὶξ 
Βδοῆ. Αἱ ἢς σύραννοι ἴῃῃ ΠυπΊετο ἰηἰ- 

Β 3 
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“ “5,2 Ὄ ΄ "3 ε "λ ; 
ἔμοιγε δοκέει λέγεσϑιωι, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Κριτόβουλος" 
3 » ΓΝ ΤΠ ) 7 ε ς« »ν"ν ΄ Σ ΄ 

ἐκεῖνο δ᾽ ἡμῖν τί Φαίνεται, ὁπόταν ὁρωμέν τινας ἐπιστή- 
λ "5, ᾽ Ἂς ΠῚ ᾽ Ὁ 7 ΕἸ 

μας μὲν ἔχοντας καὶ ἀφορμὰς, ἀφ᾽ ὧν δύνανται εργώ- 
͵7ὕ 32 Ν “7 » ͵7ὕ δὲ Γ »“Ὰ 

ὥδμενοι αὔξειν τοὺς οἴκους, αἰσεανόμεϑω δὲ αὐτοὺς ταῦτω 
ΧΝ ΄ "»“ ν᾿ » εν ΕῚ “ “7 

μὴ ϑέλοντως ποιεῖν, καὶ διὼ τοῦτο ὁρωμεν ὠνωφελεὶς οὐ- 
᾿ -» Ν ᾽ ΄ 7 ὮΝ ν Υ̓ 37 

σῶς αὐὑτοις τῶς ἐπιστήμας; Αλλο τι ἡ τούτοις αὖ οὔτε 
« » τ᾿ ΄, ΄ὔ 5» “7, ΧΩ ᾿ 

17 αἱ ἐπιστήμωι χρήμωτώ εἰσιν οὔτε τὼ κτήματω; Περὶ 
κα 3) « 7ὔ ; "»ὦ 5 7 

δούλων μοι, εῷη ὁ Σωκράτης, ἐπιχείρεις, ὦ Κριτόβουλε, 
΄ ᾽ Ν ᾽ 9} » 9) ΕΙ 

διαλέγεσθαι; Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἔγωγε, ἀλλὼ καὶ 
7 » “ ͵’ὔ΄ ἌΝ, “ δ 5 Ἂς ρῖιν 

“σῶνυ εὐπατριδῶν δοκούντων γε ἐνίων εἶναι, οὺς εἐγω ὁρω 
κ Χ Ἂς ΄ς Ν Ν Ν ᾽ ἣν 3 ΄ 

τοὺς μὲν καὶ πολεμικῶς, τοὺς δὲ καὶ εἰρηνικὼς ἐπιστή- 
9 ἣ;. Χ ᾽ ᾽ ΄ ᾽ 7 ε 

μῶς ἔχοντως, τωύτως δὲ οὐκ ἐθέλοντας ἐργώζεσϑαι, ὡς 
, ᾽ Ν “ Ε “πν -“ .« ᾽ » » 

μὲν ἐγω οἰμνωι, δέ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι δεσππότως οὐκ ἔχοιεν. 
Ν »"ἭἪ ΕΝ 5, ε Ἁ 5 3} 

18 Καὶ πὼς ἂν, ἐφη ὁ Σωκράτης, δεσπότας οὐκ ἔχοιεν, εἰ 
5» ͵Ζ ἠδ "»“» Ν - 7 9 ὦ 

εὐχόμενοι εὐδαιμονεῖν, καὶ ποιεῖν βουλόμενοι ἀφ᾽ ὧν ἔχοιεν 
᾽ ᾿ς, 3) 7 » »“᾿ ἔγχος "»“7᾿ » 

ἀγωϑα, ἔπειτω κωλύονται ποιεῖν ταῦτω ὑπὸ τῶν ἀρχόν-- 
Ν “ "ὖἷἣΝἮ 5, ς 7 ὃ 

των; Καὶ τίνες δὴ οὗτοι εἰσὶν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οἱ 
-»"“ Ε 327 5. ΡΩ 5 Ἂς ΄᾿- ΚΣῚ 3, 

19 ἀφανεῖς ὄντες ἄρχουσιν αὐτῶν; ᾿Αλλὼ μὰ Δι᾿, ἔφη ὁ 
7 5 - 5 ΕΣ Ν 7 

Σωκράτης, οὐκ ἀφανεῖς εἰσιν, ἀλλὰ καὶ πάνυ φανεροί. 

ΤΑΪΟΟΓᾺ ΠῚ βΈΠαγαῖ πὶ Παθαπηίατ, σαΐ 
ᾳυϊάοτη δήμῳ ταηῖαται ἰηνὶ ἢ ἔαεγαπί 
εἰ ἀᾶπιηο ροῖί5. ἀπὸ συραννιῶν ρτξα- 
τα] Ζειπε, σα εἰ Ἰεξϊο Οοαα. 
Βίγεθθῖ, Γρῇ. Οσαεὶῇ, Ῥαγ, Α. Β. Ο. 
Ιη Ὦ. τυραννιῶν εἴ ἃ οογγεξτοτὶβ ππᾶ- 
πὰ. ϑεὰ τεξϊε τηοπεῖ ὙΝ εἰίκε Χεπο- 
Ῥῃοηίδιυτη εξ συραννίδων. Πεὶπάς 
τηδηϊξείατη εἰς νεγῦα ὅσοι μὲν οἶκοι 
ἰδιωτῶν βαρίτατε ΔΙΊ αι ποπιεπ, ααοά 
ἰδιώταις ορροπαίαγ. Θαοά πῇ Πρηϊῆ- 
οὔτε νοϊαϊ δε Γοτρίοσ, Πτηρ οἰ τθτ ὅσιοι 
μὲν οἶκοι ηὐξημένοι εἰσὶν ἀπὸ πολέμου 
αἰχῖῆει. Οεδίθγαπη Πυτηθγοῇου εγαΐ 
οτγδιϊο, ἢ ὅσοι δὲ καὶ τυράννων (οτὶ ρίατα 
εἴξι. 

16. ἔμοιγε] Ουεῖξ, γε ἃ Τεουπάα 
τα δαάϊτατη παροῖ. Εαά. νεῖί, 
Ρϑυΐϊο ἀπία γὰρ οπηϊταπὲ σατῃ Ῥατγῖς, 
Β. Ὁ. 

τὰ κτήματα} Ατιϊοσυϊατα ἐσ Ουεῖξ, 

τηδτρ. ὙΊΠοΙ, εἰ Ῥαγ, Α, δαάϊάϊξ 
Ζευπθ. ϑαπιὶ ᾳυδὲ απίεᾶ ἀφορμαὶ εἰϊ- 
ΘΟ δητυΓ. 

17. γε ἐνίων] Οαεϊξ, ερῖ. ἐνίων γε. 

Ῥατ, Α. Ὁ. Ὦ. εὐσ΄. ἐνίων γε δοκούντων 
εἶναι ἄδλπῖ. Απὶς πολεμικὰς Ταητηᾷ 
σΟΡυΪαπὶ ταξιϊβ ΟΠηϊτέετα νἱάδῖογ 
οαπὶ Ρατ, Β. ϑεααεηβ ταύτας οπηϊῖ- 
εἰς Ρατ. Ο. 

ἔχοιεν] ΤΕΠΊρα5. ἰη!Ό] ΕΠ 5. τη ϊῃὶ νἱ- 
ἀξίαγ ἴῃ ἤος ἴοοσο, ἃ ἰἰρτγατγὶϊβ ἔοτγία 
ἤὰο εχ {δαυδητὶθα5 γα ηῆΠατιπγ. ὅτι 
οπηῖῆς Ρατ, Α. 

18. εἰ εὐχόμενοι) Ῥατῖ, Ο,, οἱ εὐχόμει. 
αυοά ρ΄αοετα ροϊεξ Ἰεξϊοτὶ. 

οὗφοι εἰσὶν, ἔφη] [τὰ οαπὶ ΟΕ, 
Τρ, Ῥατ, Α. ἐογρῇ ρτγϑεαηις ὙΥ εἰ- 
{κῖο, οὰπὶ νυ]ρο εἤδξει δὴ, ἔφη, εἰσὶν οὗ- 
σοι, ὁ Κρ. Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. καὶ τίνες δή 

ῃ - 
εἰσιν φυ ῖφηι, 



ΟΑΡ- 1. Ὗ 

δὲ, 7 ͵7ὔ Ἔν δέ 9 ὃς "2 

καὶ ὅτι τπονηρότωτοί Ὑε εἰσὶν, οὐδὲ σε λωνκδάνουσιν, εἴπερ 

τσονηρίαν γέ νομίζεις ἀργίαν τ᾽ εἶναι καὶ μωλακίαν ψυ- 
ῬΑ 3 ν' ᾽52, δ. δὰ 3 7 

χῆς καὶ ἀμέλειαν. Καὶ ἄλλωι δ᾽ εἰσὶν ἀπατηλαΐ τινες 20 
᾿εέ ͵7 ς ΠῚ ΦΊΣᾺ δέσποιναι τροσποιούμεναι ἡδοναὶ εἶναι, κυβεϊωΐί τε καὶ 

3 »" 3 ΄ ς ᾿ δ “.. “Ὡ 2 

ἀνωφελεις ἀνθρώπων ομίλίιῶώι, ὧν προιόντος τοῦ χρόνου 

καὶ αὐτοῖς τοῖς ἐζαπατηϑεῖσι κωταφανέῖς γίγνοντωι, 
« 7 7 δὰ: « - ΨΑ ᾽ Ὡς 

ὅτι λύπωι ὥρω σῶν ἡδοναῖς τεριπεπεμιμένωι, αἱ διωκω- 
7 5. ἃ ἀν αῖθας “ 2 κ 3) ὉΝ 

λύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὠφελίμων ἔργων κρωτούσωι. 
ἢ 5, 9, ΞΡ ΄ 2 7 Ν 3 

᾿Αλλὼ καὶ ὥλλοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐργάξεσϑαι μὲν οὐ2] 
͵7 ἝΝ 7 ΕῚ Νν Ν 7 “Ὁ »᾿ ἿΈ 

ξωλύοντωι υπὸ τούτων, ὡλλώ κῳὶ πῶώνυ σῴφοδοῶς πρὸς τὸ 
κῚ Δ Π) ἣν » “δι Ἂ .« 

ἐργώζεσϑωι ἔχουσι καὶ μηχωνᾶσϑωι τυροσόδους" ὅμως 
ἣν Ἂ" 3, 3 7 “ 

δὲ καὶ τοὺς οἴκους κατωτρίβουσι, καὶ ἀμηχανίο συνέ- 
-» 7 5» πὰ 3, «ς δ 

χοντῶι. Δοῦλοι γάρ εἰσι καὶ οὗτοι, ἐῷη ὁ Σωκράτης, 22 
7 “ “Ὁ ς Χ “Ὁ ε 

καὶ πάνυ γε χωλεπωῶν δεσποινῶν, οἱ μὲν λιχνείων, οἱ δὲ 
“ὦν" ε Υ 3 "»"» ε ἈΝ -“ὦὥ, 

λαγνείων, οἱ δὲ οἰνοζ λυγίων, οἱ δὲ Φιλοτιμίων τίνων μω- 
»" “ὦ κι ε " “7 -“" 9 ΄ 

ρῶν καὶ δωπανηρῶν, ἃ οὕτω χωλεπως ἄρχει των ἀνϑρώ- 
ἢ δ 3 ) -“ ᾽ “ Χ ΕΝ ς.»ν 

πῶν, ὧν ὧν επικρωτήσωσιν, ὥσ9᾽, ἕως μὲν ἂν ὁρωσὶν 

19. εἴπερ πονηρίαν γε] ΨΥ εἰῆζε σπονη- 
φάν γε [οὐ θεπάατη σεπίεϊ, οαἱ αῇξη- 
τοῦ. ῬαΌ]]ο ἃπίς πονηροί γε ἦσαν τηᾶτ- 
50 ὙΠΠοΙ, 

20. γίγνονται] Ουεϊῇ, Ρατ, Α. Ὁ. 
Ὁ. γίνονται. Ἰεϊπάς ἦσαν Ἰάδεπιὶ οὰπὶ 
Τλρί, εἰ διερ. Ἑάὰ. νεῖτ. εἰσὶν ἀδηῖ. 

τοεριπεπεμμένα!]) [τὰ Οοαά. Ῥατίΐ, Ο. 
Ὁ. [ἀρή, εἰ Θαεϊξέ, Μαυϊχαίατη δηία 
νει κίαπη περιπεσλεγμένα, ἴῃ ΟΕ, 
Ταρτγαίοτιρίαπλ εἢ, αυοά ἃπηοίδτγε 
οπιῖῆε Ζεαπα. Ῥαι, Β. περιπλεγμένωι, 
Α. σπεπερμέναι ἀαϊ, 

2ι. ὦ Σώκρατες] Ηος Ρτὸ νυϊραίο 
ὁ Σωκράτης εχ (οάά, ϑΒιγεῦεοὶ, σᾶπιε- 
ΤαΥΪϊ, Ουεὶῖ. τηᾶγρ. ὙΊΠ]ο, εἰ ΓΤ ρί. 
ἀεάϊι Ζειηα. 

πρὸς τὸ ἐργάζεσϑθα]) Ῥεπε τεσερῖ!- 
Ἴετη τῷ εχ ΑἸάϊπα, Ταπεῖπα εἰ Τἰρῖ, 
Ἰιῦτο ἴῃ Ἰοουτα σὸ ψυϊρσατὶ, νεϊατὶ ΡΓῸ 
προσέχουσι ἀἰξϊαπι. ΑἸΪτετ εξ ἴπ ΠἰΌτο 
ἀε Ψεηδίίοης χ. «τι. ἐὰν--- ἐπ'ανιεὶς 
(ἀρεῖ) ἔχῃ πρὸς τὸν προσιόντα ἷ. ε, ἴδ 
οοηνεγίαϊς δάνετίαβ ἀσοεἀδηΐεση, Α- 
Ρυὰ ΤΒυογάϊάεπι ἰᾶπιεη ν. 73. εἢ 

ἔχειν γνώμην πρὸς σὸ ἐσικεῖσϑαι ποῖς 

ἐναντίοις, εἴ ἴῃ Ρ᾽αϊοηῖ5 Οοτρία (εξξ. 
όο. πρὸς τοῦτο ἀεὶ τὸν νοῦν ἔχων. [εὰ 
ἘΧΕΠΊρΙ πὶ αιιϑογο, 00] ποτήδη δθῆϊ. 
Βεά τχαϊπαϊς πη ἰοοβ ἢπλΠ]ΠἸτηι8 
οᾶρ. χίϊ. τό. καὶ πρὸς τὸ φιλοκερδεῖς εἷ- 
να! μεπρίως ἔχουσιν. ἈΌΪ ναυϊραίαπλ τῷ 

οὐπὶ ϑίθρμαπο οούγεχῖιῖ Ζεῦπε εχ 
Ουε!ῇ, 851 προσέχουσι Ἰοσὰπι Παθεγαῖ 
Πῖο, ἴὰπὶ σφόδρα ἀϊξζατα οροτίεθαῖ, 
ΠΟη σφοδρῶς. 

ἀμηχανίᾳ] Οπεὶῇ, Ῥαγ, Α. Ο. Ὁ, 
ἀμηχανίαις, Τλρῖ. ἀμηχανίας. ῬαΤΙ͂, 
Α. κατατρίβονται ἀαῖ. 

22. δεσποτῶν) Οὐτὴ ὟΝ ΕἸΠκῖο δεσσοι- 
᾿ ψῶν [οτθθτα [τη δαΐα5 εχ {εξὶ, 23. εἰ 
Ο8Ρ. ᾿ἰ. Γεξὰ, τ. ΟἸσετγοηὶβ νοϊμεῤίαίες, 
δίαπα ζέγηαθ ἀονπίπα, ΟἹΈΟ. 11. τα. σοτα- 
Ῥαᾶγαῖ ΝΥ εἴκε. 

οἰνοῷ λυγιῶν) ἙἘΔά4, νεῖῖ, οἰνοφλαγιῶν, 
ἴῃ Ομε!, οἰνοφλεγιῶν ἴὈρταϊοτρίαπι 
εἴ. 

ὁρῶσιν] Ῥατί, Α, ὁρῶντας. ΟΟ. οπγῖν»: 
τίς ἄν. 
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δ ««ΟΟΝΌΜΙΟΙ 

"ἢ 4 4 ὅς ᾿ Ἂς ἣν ΄ 3 7 ᾽ Ε΄. ἡβωντας αὐτοὺς καὶ δυναμένους ἐργάξεσϑαι, ἀναγκά- 
΄ δνλ 5» 3 »Σ Ἢ Ν 

ζουσι φέρειν, ὦ ἂν αὐτοὶ ἐργάσωνται, καὶ τελεῖν εἰς τῶς 
ΠῚ δὺς 4 3 Ἦν Ν ϑὲ τὸς 2 7 3 

αὐτῶν ἐπιϑυμίας" ἐπειδὼν δὲ αὐτοὺς ἀδυνάτους αἰσϑων- 
37 ΕἸ )7 Ν Ν »" 5 7 7 

τῶι ὀντοῦς ἐργάζεσθαι διὰ τὸ γῆρας, Φπολείπουσι τούτους 
»"5»7 ., 27 Ἴ 3, »"Ὗ ͵7 -“ 

κοωκῶς γηράσκειν, ἄλλοις δ᾽ αὖ τειρωντοῦι δούλοις χρη- 
᾽ τ Ἐδα κα, Ὑν ΣΕ , Χ ͵ τ' 

οϑσθαι. ᾿Αλλὰ δεῖ, ὦ Κριτόβουλε, τρὺς ταύτως οὐχ, ἡσ- 
μας ΠΥ Νς. » 7 ἣν Ἂ, Ἂς Ν 

σον διωμάχεσϑαι τερὶ τής ἐλευϑερίας, ἡ πρὸς τοὺς συν 
« Ψ» »Σ᾽᾿ ΄ Ἀ “ 

ὀσλοὶς πειρωμενοὺς κωτωδουλοῦσϑαι. Πολεμίοι μὲν οὖν 
, .“ Ν 3 ΝΣ ΄ ΄ 

ἤδὴ ὅτων κωλοὶ κοῤγωϑ οἱ ὄντες κατωδουλώσωνταί τινωξ, 
Ἂς Ν. Ὕ, 5“ ᾿ 

πολλοὺς δὴ βελτίους ἠνάγκασαν εἶνωι σωφρονίσαντες, 
Ἂν ν Ν Ν Ψ. ᾽ , « ᾿Ἶ 

κουὶ ροώον βιοτεύειν τὸν λοιπὸν χρόνον ἐποιήσων᾽ οἱ δὲ τοι- 
-“»Ἥ ΄ » 7 Ν ἰρρή 5 

αὐτῶι δέσποιναι οὐκιζόμεναι τῶ σώματω τῶν ἀνθρώπων 
Ν ᾶς » Ν Ἂ »ὕ , ΄ »} ἈΝ 

καὶ τὰς ψυχὰς κῶὶ τοὺς οἰκους ουποτε λήγουσιν, ἐστ ὧν 
σ΄ 57 ψ ΟΥ̓ 

ὠρχῶσ. “ ὠυτῶν. 

ΘΠΆΑΡΤΤ, τ. 

Ὁ οὖν Κριτόβουλος ἐκ τούτων ὧδέ πως εἶπεν" ἀλλὼ 

περὶ μὲν τῶν τοιούτων ὡρκούντως πάνυ μοι δοκῶ τὰ λε- 

γόμενω ὑπὸ σοὺ ἀκηκοέναι" αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτὸν ἐξετάζων 

δοκῶ μοι εὑρίσκειν ἐπιειοῶς τῶν τοιούτων ἐγκρατῆ ὄντω, 

ὥστ᾽ εἴ μοι συμβουλεύοις ὅ τι ἂν ποιῶν αὔξοιμι τὸν οἶκον, 

οὐκ ἄν μοι δοκῶ ὑπό γε τούτων, ὧν σὺ δεσποινῶν καλεῖς, 

κωλύεσθαι ἀλλὼ ϑαῤῥῶν συμβούλευε ὃ τι ἔχεις ἀγα- 
ϑόν" ἢ κατέγνωκως ἡμῶν, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς πλου- 

φέρε."}] Ῥαγ, Α. φανερὸν----ἰργάζον- 
ται. 

23. τυρὸς ταύτας) Ῥτο νυϊξαίο ταῦ- 
“αἃ [οτἱ θεῖα δυΐίαβ ὰπΔ. ϑδπὶ ἐσηϑυ- 
μίαι, 485 ἀπῖξα δεσπότας νεὶ δεσσοίνας 

νοσανογαῖ. 
Πολέμιοι μὲν οὖν] ΟαεΪξ, Τἰρῇ. πολέ- 

μιοι γοῦν. 
σωφρονίσαντες] Ουπὶ ϑ[Θρἤδηο0 ΡζΓϑ- 

(0}} νυϊεαίο σωφρονήσαντας. 

σὸν λοιπὸν) ἴῃ Πἰ5 νειθὶβ ἀεῆῃϊξ 
Οοάεχ Ρατ. Β. 

καὶ σὰς ψυχὰς καὶ σοὺϑι οἴκους.) ἴῃ 

Πΐβ σοποϊ πη ϊ ίετη Χοπορῃοηίεαγῃ 6- 
αυϊάεπη ἀεῆάετο. Ὠεθεραΐ δηΐπὶ {Ὲ- 
4] καὶ λυμαινόμενωι τὰς ψυχᾶς, καὶ 
χκατατρίβουσαι «οὺς οἴκους, Νεο {διῖς 

οομηπιοάς νεγθασῃ αἰκεζόμεναι σΟρα- 
Ἰαῖυτ ουτη οἴκους. 

ΟΡ. 11. ὅ σι ἔχει: Μαϊε Ῥαγί, Α. 
ἔχοις ἐΕΧὨϊ ες Γοτρίαπη. Ῥάυ]ο πίε 
Ῥαπ, Ο. Ὠ. πάνυ μοι δοκοῦν, εἰ Ο, συμ.- 
βουλεύεις ἀδηῖ, καλεῖς ογηϊτεῖς Ο, 



ΘΑΡ, 1. 9 
»Ὺ"»" εν 3 Ν Ὁ" ΄ "»εο“ ͵7 

τέν, καὶ οὐδὲν δοκοῦ μέν σοι τροσδεῖσϑ' αι χρημώτων ; 
᾿ ᾿, 3} 9) ε ΄ 3 -- ἊΨ, ὙΡ᾽ Οὔκουν ἔγωγ᾽, ξφη ὁ Σωκράτης, εἰ καὶ περὶ ἐμιου λέγεις, 2 

͵ -“ -“» ͵ὕ 5 3 ε -» 

οὐδὲν μο: δοκῶ προσδεῖσθαι χρήματων, ὡλλ τκανὼς 
-» ᾿ς ΄ 5 ͵) 7 “ 

πλουτεῖν" σὺ μέντοι γε, ὦ Κριτόβουλε, τυάνυ μοι δοκεῖς 
μῆ Ν Ν ᾿Ν "5 κα 31 «“ Ν 7 » Δ 

πένεσϑοαι, καὶ, γωι μὼ Δι, ἐστιν ὁτὲ κῶι σγώνυ οἰκτείρω 
κε ς » , 7 τ 7ὕ 

σε ἐγώ. καὶ ὁ Κριτόβουλος γελάσας εἶπε᾽ Καὶ πόσον 3 
ΕΝ Ἶ “ ΕΗ 2 “ ψ 5 δ΄. Δ ἮΝ Ν 

ὧν τρὸς τῶν Θεῶν οἴει, ὦ Σώκρατες, εῷη, ευρειν τῶ σώ 
7 7 7 ᾿ Ἀ,2 , 3 Νὴ Ν ΠΡ 

κτήμιατω τηωλούμενωῳ ; Πόσον δὲ τὰ ἐμώ; Ἐγὼ μὲν οἷ- 
53, « ͵ ΕἸ ΕἸ -" ϑ Ἂ 13 ͵7͵ ες 

μώ!ι, ἐῴη ὃ Σωκρατής, εἰ ἀγωϑοὺ ὠνήτου επιτύχοιμι, εὖ- 
-“ " Ν »" ᾽ ἀ ρος τς 7 ͵7 « γ 

βειν ὧν μοι σὺν τὴ οἰκείων κωὶ τῶ ὄντ πῶώντο πάνυ ῥωδίως 
΄ »-"ρ Ν. ΄ γ]ς] ΕἸ ᾿΄"»ν-ὦ»᾽ ἡ .« ᾿ς Ν᾿ 

πέντε μνᾶς τῶ μέντοι σῶ ὠκριίβως οἷδο, ὅτι πλέον ἂν 
« ΩΝ ς γχ Ὁ ε γ 

εὕροι ἡ ἑκωτονταπλασίονω τούτου. Κώτω οὕτως ἐγνω- 4 
ΧΝ ἃς Ἁ ᾽ Γ᾿ »" ͵ 2 ᾿ ᾿ 

κως, σὺ μὲν οὐχ ἡγὴ τροσδεῖσιϑαι χρήματων, ἐμε δὲ 
ἃ » φω ῃ Ν ᾿ Ἂν. » Ν ΕΣ ς 7 

οἰκτείρεις ἐπὶ τῇ πενιο ; Ἰὼ μὲν γῶρ εμώ, εῷη, ἑκωνά 
Ε] ᾽ Ζ: ΄ΝΝ 5 » -Ὁ᾿Ἦ » Ὰ Ἂ οἷ 

ἐστιν ἐμοὶ παρέχειν τὰ [ἐμοὶ] ὠρκουντα" εἰς δὲ τὸ σὸν 
»"» Ὰ Ὄ ΄ Ὗ Ἀ ͵) ᾽ . 

σχήμω, ὃ σὺ περιβέβλησαι, καὶ τὴν σὴν δόξαν, οὐδ᾽ εἰ 
.“ -»" ΄ ΄ “2 Ἃ δι Ἐς ͵ 

τρὶς ὅσα νὺν κέκτησαι τπροσγένοιτό σοι, οὐδ᾽ ὡς ἂν ἱκανά, 
ΕΝ ς 7 

εῷη ὁ Κριτόβουλος. 
᾽ ᾿ ε 7 ε »" Ν ε.»" - ) 

Απεῴηνατο ο Σωκρατῆς, ὅτι πρῶτον μὲν ὁρω σοι ἀνώγκηνδ᾽ 

μοι δοκεῖ εἶνωί σοι. Πῶς δὴ τοῦτ᾽ ; 

πὰ ᾿ς Ι! ! , 327 Ἂς Ἂν 

οὖσαν ϑύειν πολλώ τε καὶ μεγώλω, ἡ οὔτε ϑεοὺς οὔτε 

2. μέντοι γε] 1ᾳπ|. ΑἸά. μέντοι μοι. 
Οομῖτα γε οπιϊταπι Οαῆαὶ. Ουεῖξ, 
Τλρί, Ῥατί. Α. Ο. Ὁ. 

3. πόσον] Νταπὶ ϑιθρῃδηὶ εὐα. εἰ 
πόσου; ἀεϊηάε ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀδὶ 
Θπεῖξ, Ῥαυΐὶο ροῖξ πόσων ΟυεἸξ. 
ἔφη ὁ Σωκράτης) ΝΊαΙε Γἰρί, Οοάεχ 

ἔφη ὦ Σώκρατες σὰπὶ Ρατί. Α. Ο. Ὁ. 
γεῖθᾶ εὑρεῖν ἄν μοι οτηϊῆς Ῥαγι{, Ο. 

σὺν τῇ οἰκίᾳ καὶ Οορυΐϊαπι δες 
ΤΩ ] αὶ ὕν εῖῆζθ. Μ|δὶ υαἱὰ5 Ρ]Αίοηϊ- 
ουβ εἰ Χεπορποηΐευς θδριϊατο δδ πὰ 
νἱἀεθαίαγ, ϑ γα} 15 εὐὶ ἰογηγαϊα σαιδι- 
κοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς τῷ βλαβερῷ καὶ εἰς 

“ὃ συνημερεύειν πάντων ἀηδέσταπον ἴῃ 

ΡΙαϊοηῖς Ῥῃδάτο (εξὶ. 37. Ὁ. 230. εὐ. 
Ηεϊπάοτῆι : οἵ. ὉΠαγιηϊάεπι {εξὶ. 36. 
Ρ. 98. 

πάντα] Οτηϊτταπὶ εἀά, νεῖ. εξ 
[ογπὶβ ϑοογαιῖβ τα θπιογαῦ! 15 εἰς 1ο- 

σὺ ἴῃ Αροϊορία {188 π|] ἑοτα. ἢ]. Ρ. 7- 
εἀ, ἈΕΙΚΙ : ὀγδοήκοντα μνῶς αὐτῷ τοῦ 
πασρὸς, ἡνίκα ἐτελεύτα, τσωαραδόντος, 
καὶ σαύτας ἡλικιωσοῦ τινος ἐπ᾽ ἐργασίᾳ 
λαβόντος, ἔπειτα περὶ τὴν ἐργασίαν ἀπυ- 

χήσαντος, σιγῇ τὸ συμβὰν ἤνεγκε Σω- 
κράτης. Ρὶυτατοῆβ ἴῃ Ατπιάε οδρ. ἱ. 
καὶ γὰρ Σωκράτει φησὶ (Π)οτηθιτίας 
ῬΠΔΙεγει8) οὐ μόνον γῆν οἰκείαν ὑπάρ- 
χειν, ἀλλὰ καὶ μνᾶς Ἑβδομήκοντα ποκι- 
ζομένας ὑπὸ Κρίπωνος. ὑηάὸ ΓἸΌδηϊο 

Ἰὰχ φῆυ]σεῖ. (Οὐο νἱάξιυγ εἢβ 80- 
Οταῖῖβ 1116 ἀἰοῖ ρα 15, Ογοδα}} ρμᾶ- 
ἴοιῖ, 

4. τὰ ἐμοὶ ἀρκοῦντα) ΤΑθεγ ΓΙρΐ, 
τεξὶς ξμοὶ οτηϊττοτα ν δεῖογ. ἱκανά ἐστιν 
σὰ ἐμοὶ Ῥατί. Α. 

οὐδ ὡς ἀν) Μαὶς ἄν ογηϊπίαης εἰά. 
γεῖε, 

5. ἢ οὔτε Θεοὺς} 510 οὰπὶ ϑίερπαπο 



ἼΟ 

5 ᾽’ - 7 ΕΝ Ε - 

ἀνθρώπους οιμῶι σε ὧν ἀνωσχέσϑαι" 

«ΟΟΝΟΜΊΙΟῚ 

9 ΄ 
επειτῶ ξέ γους 

ν᾽ ὃς ΄ Ν Σ ὁ 

προσήκει σοι πολλοὺς δέχεσθαι, καὶ τούτους μεγωλο- 
ας 16] δὲ 7) ΄, . (τῇ »"“» Ἀ 

πρεέπῶὼς εἐπειτὼ δὲ πολιτῶς δειπνίζειν κῶν εὖ σποίξειν, ἥ 
! 

6 ἔρημον συμμάχων εἴνωι. 
277 ν Ν Ε 7 

Ἐτι δὲ καὶ τὴν πόλιν αἰσϑά- 
Ἂς Α 7 ᾿ γ -Ὁ- ε 

νομῶι τῶ μεν ἤδη σοι προστωττουσῶν μεγώλω τεέλειν, ἐπ- 

ποτροφίας τε καὶ χορηγίας, καὶ γυμνασιαρχίας, καὶ 
4 

προστατειῶς" 
ὮΝ Ἀ ἈΝ Ψ»" τὰν ς 

ην δὲ δὴ πόλεμος γένητῶι, οἶδ᾽ ὅτι καὶ 
7 9 ἿΣ Ν 5 Ἂς ͵7͵ 

τριηρωρβχιῶς μέσ ους κωι εἰσῴορας τοσαυτοςς σοι Ὡροσ-- 

͵ὔ «“ ΄ς αν 7 ς 7] 

τάξουσιν, οσᾶς συ οὐ ῥωδίως. ὑποίσεις, 
« 3. ϑι 3 

Ὅπου δ᾽ ἂν ἐν- 
»" ͵͵ τᾷ Ὦ “ “ΝΟ ὦ] ͵΄ ᾽ 

δεῶς δόξης τι τοῦτων στοίειν, οἶδ᾽ οτίέ σὲ τιμκῶωβήσοντ οι Α- 

»" ΕῚ Ἀ “" ΕΝ ᾽ ᾿ς ε "»"ο 7 ἂν 

ϑηναῖοι οὐδὲν ἧττον ἡ εἰ τὰ αὑτῶν λάβοιεν κλέπτοντω. 
ΡΞ Ἂ, δὲ 7 εὐ ν ,} » Ν - »" 

Πρὸς δὲ τοῦτοις ὁρῶ σὲ οἰόμενον πλουτεῖν, καὶ ὠμεέλως 
ἶ »" Ἂς Ν »"»" ὩΡ »-»Ὕ Ἁ 

φάδῳι εἐχιοντῶῷ Ζρος το μηχανᾶσιθαι ἈΠΊΡΕΣΕΣΣ παιδικοῖς δὲ 

πρώγμασι προσέχοντα τὸν νοῦν, ὥσπερ εζόν σοι. Ὧν 

ἕνεκα οἰκτείρω σε, μή τι ἀνήκεστον κακὸν πάθης, καὶ 

8 εἰς τσολλὴν ὠπορίαν καταστῆς. Καὶ ἐμοὶ μὲν, εἶτι καὶ 
7 πο .« Ν Ἂν "ἢ «ς εἰν Ν Ν 

τροσδεη εἴην, οἶδ᾽ ὅτι καὶ σὺ γινώσκεις, ὡς εἰσὶν, οἱ καὶ 
Ε ΄ “ 7 Ἂν 7 
επωρκεσείων, ὥστε πάνυ μικρὼ πορίσαντες, κωτωκλύ-- 

(ὐαπιεγατίαβ, Ἑάά. νεῖ. σαεὶ. Τἰρῖ, 
Ῥατ. Α. Ὁ. Ὦ. ἢ ὅσους. 

εὖ ποιεῖν] Λά ἐράνους τοξὶς τεξετί 
Ζειυμε. 

6. τοροστατείας] Ῥαϊτοοϊ πα μεσοί- 
χων τεξὶα ἱπτεγργείαίαγ Ζεαπε οοπι- 
Ῥαγαίο Ῥο ! σε νἱ]]. 36. 

γένησα!] ΨγεἰΚίαπα εγγοσε ορετὰ- 
ΤΌΓΩ γένητο ἀεαϊι. 

τριηραρχίας μισϑοὺς Μετχγοεάετ σγε- 

ταῖϊβῖ 5. οὐ τα Πἰθ5 Ρεπάεγε ἴππο 
ΦΟρΡε Δ Πα τριήραρχοι, Ροίδα ᾿ρίαπΊ 
πᾶνετη ἈΡΡρᾶτγατο εἰ ᾿ἰηἔταθγα. Ἐπηαγγα- 
νῖ βέπογα ἤεθο λεισουργιῶν ΟΠΊΠΪᾶ 
ἐξτερίε νοῆι 5 ἴπ Ῥτγοϊεβοπηθηὶβ δά 
Τοριπεαση. Ιου Πἰο ΕΠ πιεπλογᾶ- 
ὈΠῚ5 ῬγΟΡίου ποίδπι [απ ροτβ, αποά 
Ὁ ἱπιτῖο Ιδ]ορὶ ἀεἤηῖτο [πῇ σοΠᾶ- 
ἴὰ5. Οπεγα ΘΠ τριηράρχων Ῥίο ἴθπι- 
Ρογθυβ νατ 5 νᾶτῖᾶ Γὰογαηΐ, 

τὰ αὑτῶν] Ῥατι, Α. Ο. Ὁ. εἰ Τρί. 
σ᾿ αὐτῶν ἄδηι. {εὰ ἴῃ Ῥατ, Α. τι αὐ- 
σῶν {ρτα[οτ ρι , 

7. παιδικοῖς δὲ πράγμασ] Ζευπε 

σράγμωτα ἀδίεπαϊς σοπίγα Γβοποῖα- 
νὰ πη ἀεἰεηίθτη ἰἴᾶ,) ἃ ἱπίογργαίθίῦ 
ἀε]ϊοϊας, τὰ Τα αἀϊογαβ, οὈ]εξξατπεηΐα, 
4αϊθαὰ5 αἰτίοτεβ (οΪεπε ἱπάαϊρετγε. 
Θυδπὶ ἰεπίεπείαπη ἀπιρίθξὲϊ οροτῖεῖ, 
ἢ νο]υπη5 ΧΟΠορποπίεπι ἀεξεηάετε 
ἃ οτί πυῖπεα οῃτοποϊορῖθο περὶ εξϊϑο. Οτὶ- 
τοῦ ]ὰ5 εηἰπὶ νεόγαμος νοσᾶῖαγ ἰπ 
ϑυτηροῦο ΟΔΡ. 1ἴΪ. 3. φαοά ρετγὶπεῖ δὰ 
ΟἸγπιρ. 89. 4. Ηἴο νετὸ Ὀϊαϊοραβ 
ποία5 Παρεῖ, εχ αυϊρὰβ εὰπὶ δά Ο- 
Ἰγπηρ. 95. 1. τείεγτεπάυτη εξ αἰχὶ, 
Απ ἀϊοσεηάμστη, Οτοδαϊατη δἴίατι 
τηδτιτατη ᾿πἀαἰ ΠΠῈ ἃ πιο θὺ5. ρα 6.}}1-- 
Ῥὺ5 " Ματγίτα πὶ νθῦὸ ποῇ ἰΐὰ τεοδῃς 
[6 ΠῈ πεο (ατἰ5 ΟΠ οἸογα τη ΓΠΘΠΊΟΓΟΠΙ 
ἀτρασηΐῖ, ααδ ἰαρίπηα5. ἰητγα σᾶρ. 11]. 
ἐΕ α2. 

ἐξόν] Μαῖε Ῥατγι, Α, ἐξῆν, ἔαρτγα- 
Τοτὶρίο ἐξοῖ, 

8. εἴσι καὶ Ῥαγ, Ο, Ὁ. καὶ ὍΝ 
ταηΐ. 

κασακλύσεια») ψυϊραίυτη κατακλύ- 
σαιεν, ἰὼ Θυεϊῇ, Γαρταίσγ ριαπ, ἐσ 60- 



ΘΑ. Ἢ. τ! 

ἣΝ ΕΣ 7, Ν ἘΠ Ων 7 ε Δ Ν ͵ὕ 

σείων ὧν ἀφϑονία τήν εμῆν δίαιτων" οἱ δὲ σοὶ Φίλοι, 
Ὡς “ » “2, »“᾿ 3] Ἂν ε »΄-»" 

σολυ ἀρκουντὼ σου μῶώλλον εχοντες τῇ ἑαυτῶν Κωτῶ- 
»" ΩΝ - »"» ἴω « ς το ἢ ᾽ ν᾿ 

σχευῆ, ἡ σὺ τὴ σὴ, ὁμῶς ὡς πῶρω σου ὠφελησόμνενοι 
5 μ᾿ « )͵ Ὴ Ω Ν᾿ ἢ 

ἀποβλέπουσι. Καὶ ὁ Κριτόβουλος εἶπεν, ἐγὼ τούτοις, ὦ 9 
΄ ᾽ 35) ΕῚ ΄ ΕἸ μι γν 

Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἀντιλέγειν Φλλ ὠρὼ σοι τροστα- 
7 Ε »ῳ0{Ψ Ἂ, ἌΣ 3 ᾿ ῥΑ᾽ 3 νι 

τεύειν ἐμου, ὁπὼς μή τῷ ὁντι οἰκτρὸς γενωμώι. ᾿Ακούσως 
Ὁ 8. δ 5" Ν Ε Ν “ Ἂ 

οὔν ὁ Σωκράτης εἰπε, κοὶ οὐ Θαυμωστὸν δοκεῖς, ῶ Κρι- 
͵͵ “ Ὁ -Ὁ .« 2 »"; Ν μὴ « 

τόβουλε, τοῦτο σώυτῳ τοιειν, ὁτι ολίγον μέν τρόσιϑεν, ὁτὲ 
3 Ν "5 -»“ ᾽ κ ΣΝ ἘΥ ὙΚ] ῳὼ ς ἠδὲ » ὃ) « 

εγὼ εῷφην ὕλουτειν, ἐεγελώσοως ἐπ᾿ ἐμοὶ ὡς οὐδὲ εἰδότι, Ο 
» » Ν ͵΄ 32 3 ἊΨ Ν 44 Α 

τι εἰ σίλουτος, Καὶ τυρότερον οὐκ ἐπαύσω, ὥριν ἐξήλεγξάς 
ς » ᾽ Ν «- ΨᾺ »“ον 

μὲ καὶ ὁμολογεῖν ἐποίησας, μηδὲ ἑκωτοστὸν μέρος τῶν 
»“"7 »" »“2»Ὄ ᾿ 7 »: » 

σων κεκτήσϑαι" γὺν δὲ κελεύεις με τροστατεύειν σου καὶ 
2 "»-ο .“ ΩΝ Ν 2 3 “ ὦ 

ἐπιμελέϊσθι, πὼς ὧν μή ταντωπῶσιν ὠληϑῶς πένης 
΄ »“» 7 "] 5 τ “ 

γένοιο; Ὅρω γάρ σε, ἔζη, ὦ Σώκρατες, ἐν τί ὥλου-- 10 
ἃς 3) 2 3 ͵ὔ "» Χ εΥ̓ ΕΣ 3 

τηρὸν ἔργον ἐπιστώμνενον, τπεριουσιον τδοιειν. Τὸν οὖν ὡπ' 
3 ἐμ 9 7 ε δ “ 5» ΕΝ μα 

ὀλίγων τϑεριποίουντῶ ἐλπίζω ὥπὸ πόλλων Ὑ ὧν πῶνυ 
« Ζ, Ἂς ͵7 , Ε ὩΣ 

ῥουδίως πολλὴν περιουσίων τποιησῶι. Οὐυκοὺυν μεμνήσωι 1Ὶ 
5 7΄ 3 δὰ ͵7ὔ «“ 2 Δ» 3 ͵7 ᾽ 7 

ὠὡρτίως ἐν τῷ λόγω, οτε οὐδ ἀνωγρύξειν μοι ἐξουσίων 
᾽ ͵7ὕ ΜΡ Α ὌΝ -»“ ΝΣ ΄ ξἢ »“Σ᾽᾿ 

ἐποίησως, λέγων οτιὶ τῷ μή ἐπιστωμένω ἵπποις χρησϑαι 
οὔτι 327 ΄, «ὦ Ἄν Ἔ » 2 Ἂλ ΝΣ 7 

οὐκ εἰή χρημώτω οἱ ἱσῖποι, οὐδὲ ἡ γῆ, οὐδὲ τὰ πρόβαωτω, 
5 Ἂλ 3 ἕὰ 2. ἈΝ 37 » Ἂχ Σ ν Ν » ΄ἷ 

οὐδὲ Ὡργυριον, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὁτῶ τις μή εἐπίστωιτϑ 

χρήσεται. 
5.3 ν νΝ (τ ς 7 ΠΑ͂Ν ὑλς 7 τ 

Εὐσι μεν ουὺν ὧἱ τπρόσοδοι Οὐυἦῖο τῶν τοίουτῶν 

ἄεπλ Ουεϊξ. Τρ. εἰ νιϑοιῖο Ὗ. 1, 
ΧΧΧΙΙ, τῷ. σοττεχὶϊ Ζεαπα. ὅ8᾽:Π|1}}15 
εἢ ἀϊδῖο ΖΓ  πἰβ σοηῖγα Οτεῆρῃ. 
Ῥ.- 504. σὸ βασιλικὸν χρυσίον ἐπικέκλυκε 

σὴν δαπάνην αὐτοῦ. ῬαυΪΟ 4] 16 αἰἰτὰΓ 
ψεῦθο Εὐτίρί 465 Ττοδάσπι νετγία 94. 

πολὺ ἀρκοῦντα] Ουε]ῇ. {ἀρταίοτί- 
Ρίατη Παρεὶ πάνυ. τη8]6. πολὺ ΘηΪΠῚ 
Ῥεγίπεοι δά μᾶλλον, 

ὅμως ὡς] Ἀεξϊε ὡς αἀάἀεπάμπι νας 
ϑιίθρῃδηιϑ ; ὙΝεΙ͂Κα εἰς σὲ ὡς δα άϊ νο- 
Ἰαϊε; ἴἴὰ νετο παρὰ σοῦ ἱπρταίθ τερε- 
ϊατ. Ῥῖο ἀποβλέπουσι Ππιρίοχ βλέ- 
σόυσι εἴς ἴῃ Ῥατ, Α. 

Ὁ. οἰκπρὸς) Μαὶε πε], οἰκπαρῶς. 
ὀλίγον) Μᾶτρο ϑίερῃ. οὰαπὶ Ουεῖξ, 

Ῥατ, Α. Ὁ. Ὁ. εὐτάρῇ, ὀλίγῳ, Ἠεὶπάς 
καὶ οὐδὲ εἰδότι απτηα ἀδὲ , Ρατὶΐ, Δ. 
ὡς οὐδ᾽ οἱὸ ὅτι, [εεἱ οογγεξδεατη. 

με προστατεύειν σοῦ) Ουεῖῇ, ΓΙρΥ, 
προσαι μὲ σοῦ. ῬΙΟΠΟΙΏΘΗ με Ογαϊτὰπὲ 
Ῥατῖ. Α. (. Ὁ. 

το. ὀλίγων} ΜαΙρο ϑίερῃ. ὀλίγου 
ἀδι. 

11. ὅτε οὐδ᾽] Βίερῃδηὶ σοπ]θξεαγαπη 
ὅσι [οτὶ θθητ5 γεέϊα τεραήϊανις Ζειαπα. 
γἱάς ἀϊξῖα ὦ ΗεΙ]εηϊοα νὶ. 4. 5. νἱ. 
5, 46. εἴ 47. εἰ Υνγιιεπῦδοι δὰ Εο- 
Ἰοραβ Πιογοαβ Ρ. 366. 

οὐδὲν] Οὐεϊῖ, {ὶρί, Ῥατί, Ο. Ὁ. 



1 Ξ ὩΟΟΝΟΜΊΙΟΙῚ 

ΓΝ δα ἣν Τ' 3 ὃν ᾽ Ὡ το ἩΡ 
εμε δὲ ττῶς τινὶ τούτων οἴει ἂν ἐπιστηϑήναι χρήσϑαι, ῷ 

ΕῚ ἃ 

᾿Αλλ᾽ ἐδόκει 
ἢ γώ ᾿ς - ῆς 7, 7 Ἶ » « ἘΠ -- 7 

ἥμιν, Ἀώι εἰ βῆ χρήμωτω τις τυχοι ἐχῶν, ονῶς εἰνῶΐ! τίς 

ἐπιστήμη οἰκονομίως. 

Ν 2 Ν 3 Σ ͵΄ ᾿ ἐν 9 ΄ 4 

12 τὴν ἀρχὴν οὐδὲν τῦωποτ ἐγένετο τούτων : 

“ 7 Ν ᾽ 

Τί οὖν κωλύει καὶ σὲ επίστα- 
« Ν 7, Ν ᾽ -» ὃν 7 Ἅ) 

σϑαι; Οσερ, γη Δίω, κῳὶ αὐλεῖν ὧν κωλύσειεν ἄνϑρω- 
3 Ἁ » ΄ 3. ΄ ΄ ΕῚ 

πον ἐπίστωσϑαι, εἰ μῆτε οὐτὸς πώποτε κτήσαιτο αὐὖ- 
Ν ν᾽ "7 » μὰν 7 3 -»“"» ε -»" 

λους, μῆτε ἄλλος αὑτῷ τωράσχιοι εν τοῖς αὐτου μανϑά- 
“ ν᾿ Ἂν 5 ἃ Ὁ ἢ ΟΣ Ω 7 Ψ 

13 γεν. Οὕτω δὴ καὶ ἐμοὶ ἔχει τερὶ τής οἰκονομίους. Οὐτε 
᾿. 5 3, "ἢ 3 ͵ὕ ε ͵7 

ὑιρ αὐτὸς ὄργανα χρήματω ἐκεκτήμην ὥστε μανθάνειν, 

οὔτε ἄλλο πώποτέ μοι παρέσχε τὼ ἑαυτοῦ διοικεῖν, 

ὠλλ ἥ σὺ νυνὶ εϑέλεις παρέχειν. οἱ δὲ δήπου τὶ το πρῶτοι 

μανϑάνοντες κιϑ' αρίζειν καὶ τὰς λύρας λυμναίνοντωί" καὶ 
3 Ν δ 45 7 3 -“ “ 7, 7 3 

ἐγὼ δὴ εἰ επιχειρήσωιμε ἐν τῶ σῷ οἰκῶ μανθάνειν οἱγ(0-- 
“Ὁ ΕΣ ὃΧ 5, Ν εν Ν 

Ἰάγομειν, ισως ὧν κωτωλυμηναίμην ὧν σου τὸν οἶκον. ἸΠρὸς 
“ ε 7, ᾿ ᾿ Ἄ ΄ 

ταῦτω ὁ Κριτόβουλος εἶπε, τπροϑύμως γε, ὦ Σώκρατες, 
5 7 “ἈΝ ΝΑ ἴω " ἊΣ - 

ὠποφεύγειν μοι πειρον, μηδέν με συνωφελησωι εἰς τὸ ρούον 
« ΄ ον 5 ἘΓΡΕΓῚ »“ 7 3 Ν 7Ζ᾽ 

υποζερειν τὼ ἐμοὶ ἀνωγκώιὼ πρωγμάτω. Ου μώ Δί, 
9 « Ψ. » 3 3 5:1. εὖ 5} Ν 7 
εἐφη ὁ Σωκράτης, οὐκ ἔγωγε, ὦλλ, ὁσώ ἔχω, κωὶ πάνυ 

7 3 » ᾿ ᾿ 

15 προθύμως ἐξηγήσομωϊί σοι. Οἶμαι δ 
»“Ἢ ᾽ ͵΄ νΝ ἥν, ᾿ 3. 5 ἈΝ ᾽ ", 

συρ ἐλϑόντος σου, καὶ μή οντος πῶὰρ ἐμοὶ, εἰ ὠὡλλοσε 

Ν Ν 5. ΑΝ 

ὧν, καὶ εἰ επὶ 

« "ά ε ν»3 ΕΣ »"Ἢ 3 ΕΝ 2 ͵᾿λ 

ἡγησάμην, ὁπόϑεν σοι εἴη λαθεῖν, οὐκ ὧν ἐμέμῷου μοι. 
ὙΠ ΣΕ ἢ 3 - ᾽ »“" ,ὕ ῬΥΝ, ἌΓΩΝ 357 

Καὶ εἰ ὕδωρ παρ᾿ ἐμοῦ αἰτοῦντί σοι αὐτὸς μὴ ἔχων, ὡλ- 

ἐσισσηθϑῆνα.) Τροηοϊαν 5 ἐσίστα- 
σϑαι τη] εθδῖ, οσγηα γατίοτε οβεηίαβ. 

οὐδὲν] Ἑαά. νεῖι. Ραπί, Α, Ο. Ὁ. 
Ουεὶῇ, ΓΤ ρ, οὐδὲ, Βτοάφοϊ Εἰ τὶ οὐδέ σι» 
νετατα ἀεάϊι (δ. 

12. Οὕτω δὴ] Ἑάά. νεῖί, δὴ οὐηϊε- 
ἴαηῖ, {εὰ δἀάϊτ τηᾶγρο εἰἰατα ΨΊ]]οΙ. 

13. ἐκεκτήμην) Μαῖρο ϑίερῃ. χέ- 
χτήμαι. τῆᾶ]ε ! ἀείποερϑ οὔτε μανϑά- 
νεῖν Ῥατγ, (, 

νυν} δῖ. νυ]ραίατη νῦν εχ ΟΕ], 
Τιρῖ, Ῥαγι. Α. Ο. Ὁ. σοσγεχῖς Ζευπε. 

καὶ ἐγὼ δὴ] δ υπεῖπα καὶ ἐγὼ γὰρ. 
ἐσεχειρήσαιμοι ἐν σῷ σῷ] πυπο νοτ- 

Ῥογατη ογάϊποτι [εγναπὶ Ουεϊῇ, Πρί, 
Ῥατ, Α. Ο. οὑπὶ τηδερίης ΨΊΠοΙ, 

Οἱ τἀτηεη εἰ δὲ ρτο δή. αϊρο ἐσιχ. 
ψεγθυπὶ ρο οἴκῳ ᾿πήετία τη Ἰορίτατ. 

14. μηδέν με] [πιε]]Πσε ὥσσε μηδὲν» 
αὰξ Τοτῖθε μηδέ. Ἱπίοϊεηβ οἴἴατη ἀδιϊ- 
νὺ5 μοι νοῦ. ἀποφεύγειν Ἰαπξϊα8. 

15. ἄν, καὶ εἰ] ΟΘεπεπαίυτη ἂν εἴ εἰ 
πορ] ρα πίτη ΟὈΐσατίτατ! πηεάθηςεπι 
Του ρίογῖβ ἀγκαϊς, 584 Ραπ, Ὁ. ἃ Ρῥτὶ- 
τᾶ πηᾶηὰ οἶμαι γὰρ καὶ εἰ δαθεῖ: 
υοά ρτοῦο. 

ἡγησάμην] Ησοο ἱετηρὺβ εχ εαά, 
ΔὨ τ 4αὶβ εἴ Εἰ τὶ5 Του ρεβ τεέϊε τανο- 
οανὶ Ζευπε. ἡγησαίμην ἀεάϊτ ϑίερῃα- 
πὰ, αφυοά εἰ ἴπ Ρατ, Α. Ὁ, Ώ, εἰ 
τηλτρ. ΨΊ]οΙ, Τλεϊπάς Ῥατ, Α. εἰ καὶ 
εἰ ὕδωρ. Μᾶτξο Ὠδδει ἢ καὶ εἰ, ; 



δν...- ..«ὐδὰὲἕ 

ἵ 

ΟἈΆΡΗ: 13 

ο ἈΚ ΕΝ, ἩΨΕΨ “" 4 δὴ “ἢ ἡ ΕΝ ρὰι ἃ 

λοσε καὶ ἐπὶ τουτὸ ἡγαωγον, οἱδ᾽ ὁτέι οὐὐ ὧν τουτὸ μοι 
2 ΡῪΡ» »ς ἡ »“ 

ἐμέμφου. Καὶ εἰ βουλομένου μουσικὴν μωϑ εἶν σου παρ᾽ 
2 -“ Ἅ; ΄ ᾽ -" φ Ν 

ἐμοῦ, δείξαιμί σοι πολὺ δεινοτέρους ἐμοῦ περὶ μουσικὴν, 
͵ 7 ᾽» Ἂ, ΓΕ ΄͵ 3 5. ψ 

καί σοι χάριν εἰδότως, εἰ ἐθέλοις παρ αὐτῶν μανθάνειν, 
μνᾶν, 93) Ἂς “Ὁ ΄ 3. ν 7 

τί ὧν ετὶ μοι ταυτῷ ποίουντι μεμιῷοιο ; Οὐδὲν ἂν δικαίως 
μ- ἡ Χ ͵7 Ψ 7 

γε, ὦ Σώκρατες. Ἔγωὼ τοίνυν σοι δείξω, ὦ Κριτόβουλε, 10 
.« » -“ ΓΥΡΕ τ »"» 7 Ν "7 

σῶν νυν λιπώρεις πὰρ ἐμοὺ μανϑάνειν, πόλυ ἄλλους 
ΕἸ “ο΄ ΄ Ἂν Ν »“»"» ς »""ν Ἃ 

ἐμὸν δεινοτέρους τοὺς περὶ τάυτω. Ομολογω δὲ μεμε- 
΄ - - Ε ΄ 3 »Ἢ ᾽ 

λήκεναι μοι, οἰτινες ἐκάστω ἐπιστημονέστατοί εἰσι των εν 
“- 7 δ 7 δον οἰὰς Ἄν ἍΜΑ καῇ 

τή πόλει. Κατωαμαϑὼν γῶρ ποτε πὸ τῶν ἀὐτῶν ἐῤγων 17 
ω- Ἃ ᾿ς 5 γὴ 327 ᾿Υ Ν 7 Ψ 

τοὺς μὲν πάνυ ὡπόρους οντῶς, τοὺς δὲ πάνυ πλουσίους, 
2 7 δ ὧν δ γ ᾿ ω Ζ΄ .« 

ἀπεϑαύμασω, καὶ ἔδοξέ μοι ἄξιον εἶναι ἐπισκέψεως, ὃ 

τι εἴη τοῦτο. Καὶ εὗρον ἐπισκοπῶν πάνυ οἰκείως ταῦτα 
νμ' Ν Ν ᾿ς » ν"ν -“ ᾽ 

γιγνόμενα. Τοὺς μὲν γὰρ εἰκή ταὐυτῶ πρώττοντας, ᾧ;- 18 
εὖν ΄ 84 Ν Ν Ὁ ΄ ᾽ 
μεουμένους εώρων, τοὺς δὲ γνώμη συντετωμένη ἐπιμελου- 

΄ Ν »" Ν .«»ν ᾿ Ν Ἂ ΄ 

μένους, καὶ ϑάττον καὶ ῥῶον καὶ κερδωλεώτερον κατέ- 
« Ὰ 2 ΤΣ Ν ΧΑ ΕἸ » 

Ὑνῶν πράττοντας. Παρ᾽ ὧν ὧν καὶ σὲ οἶμαι, εἰ βούλοιο, 
ϑ. ,, « 5 Ἂς ἥν (5 »“» Α ΕΝ δ Ν 

μωνόντω, εἰ σοι 9 “εὸς μή ενωντιοιτο, πάνυ ὧν Θεινὸν 
ὩΣ" Ψ, 

χρηματιστήν γενέσθαι. 

ΠσΑΡΌΤ ΠΙ. 

ΑΚΟΥ͂ΣΑΣ ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε, νῦν τοι, ἔζη, 
» Ψ Ε ἫΝ ΕῚ 7 “ ΄ δ Ὺ Υγ ἃ 

ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἂν μοι, ὦ 

σου παρ᾿ ἐμοῦ} Ουεϊῇ, Τὶρί, Ῥατ. 
ἈΑ.6. Ὁ. παρ᾿ ἡμῶν. [εὰ νετγὰ ἰεξϊϊο ἴῃ 
ΘαεῖΓ, δαίοτρία εἴ. 

καί σοι χάριν] ἙΕάά. νει. εχοερῖα 

ΛΙάϊμα χάριν εἰδότας σοὶ οταϊῆα οορα- 
Ϊὰ καί. Βεξζατα ἀεάϊε ϑτερῇ. (ει, 
[ρ΄ 

ἐϑέλοις) 815 ϑίερῃ. Ουεὶῇ, Τρῖ, 
ἐθέλεις εἀά, νεῖϊ. Ῥατι, Ο. 

δικαίως γε] Οαεϊῇ,. γε οπῖῆε. 
16. ἄλλους ἐμοῦ δεινοτέρους σοὺς] 

Ηᾳππο νεχθογατη οτάϊμεπι εχ Οε]ῇ. 
μιρῦ. εἰ Ῥαγῖ. Α. Τυθδβίταϊ! ναυϊραίο 

ἄλλους δεινοτέρους ἐμοῦ σούς. ἘΠ ἀϊ- 

ξϊυ πὶ ρῖὸ ἄλλους σοὺς ἷ., 6. ἄλλους σι- 
νᾶς, ἰγα]δξλϊοης ἤηλ1]}1 ΠΠ1 (ει. 8. Νες 
ορὺβ εἴ οοττεξιίοπε Γεοποϊαν!ϊ ὄντας 
{ογὶ θΕῈ πεῖ8, ναὶ ϑιερῃαπηὶ εἰ ΥΝ εἰΚῚ] ἂγ- 
τἰσαϊαπὶ σοὺς, Πα απ Ραϊαθαπηῖ, ἀεἴθη- 
τίατα, Ῥαγ, Ο. Ὁ. ἐμοῦ οπηϊτιαηΐ. 

18. συνπεταμένῃ} Ουεϊξ, Γλρί. σεί- 

τα}. εἴ τιᾶτρο 5ιερῇ, συντεταγμένῃ. ἴὩ 
Ῥατγῖ. Δ. εἰ γνώμην. 

Οδρ. ΠΠ. ἔφη, ἐγώ σε] Ουεῖξ, Τρ, 
Ῥατιί. Α. Ο. Ὁ. ἔφην. [«ἀ Ῥατιί, Α. νῦν 
τι ἀαῖ. ἀεϊηπάς ἔγωγε ςἀά, νεῖ, 



τά ΠΠΟΟΝΟΜΙΟΙ 
ἄν λυξ ᾽ τ »"» ͵΄ὕ ͵ 7 

ὑπέσχησωι ενωντίον τῶν Φίλων τουτωνὶ, ἀποδείξης. ἥν 
[τὰ ,} « Ἵ] τ 7 4 ΕΣ ͵7 

οὖν; ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, ἥν σοι! ἀποδεικνύω 
ἰκ Ν » Ἂς ᾿ .- ἿἣἮ Ὁ 5 ΕΣ ΄ 

πρῶτον μεν οἰκίας τοὺς μὲν ὥπο πολλοῦυ ἀργυρίου ὠχρή- 
» δ “ ᾿ς δ κι δυο σ.. ν ͵7 

στοὺς οἰκοθομουντῶς, τοὺς δὲ πο πολυ ἐλώττονος, πῶντῶ 
» 7 .« » τ ͵΄7 - ͵΄ »-"8νκΒ »"7" » οΞ“᾿ 

ἐχούσας ὁσῶ δεῖ, ή δόξω ἐν τί σοι τουτὸ τῶν οἰκονομυέκων 
4 3 ἢ, 7 3 3} ε ἥ 

ἐργῶν ἐπιδεικνύναι; Καὶ πάνυ γ᾽, εῷη ὁ Κριτόβουλος. 
Ἂν ἥν ὙΔν δο ͵ὔ δ, τ ὲ Ν, “-“μ., 3 ψ 

2Τί δ . ἥν τὸ τούτου ἀκόλουθον μέτω τουτὸ σοι ἐπιδεικνύω, 
ἃς Ν ͵ Ἂς -Ὁ “Δ 9 

τοὺς μὲν πάνυ πολλῶ καὶ πωντοῖον κεκτήμενους ἐπιπλώῶ», 
ἈΝ ͵7 “ “ ἄνουν ἐ ὁσῇ νν ᾽ν 

και τουτοῖς, οτῶν δέωντωι, μή ἐχοντας χρήσϑαι, μηδὲ 
»" Δ. Ε Ἄς δ 15 3 “» Ν διὼ “Ἢ Ν ᾿ 

εἰδότας εἰ σῶά ἐστιν ὠὕτοις, κωὶ θίὼ τὠυτῶ πολλῶ μεν 
3 Ν 5 ΄ Ἂς ΙΩΒ »Ὕ ἧς Γ Υ Ν 

αὐτοὺς ὠνιωμένους, πολλῶ δὲ ἀνιῶντως τοὺς οἰκέτως" τους 
δὲ 5 ἂλ υζ Ε ᾿ς Ά, 7 "ἢ Ρ.4 

Ἑ, οὐδὲν πλεὸον, ὠλλῶ κῶὶ μείονω τούτων κεκτήμενους, 
ἢ 
Αλ- 

ΕΥ̓ " 2 “ Α "» ἮΝ { "»“᾿ Α 

λο τι οὖν τούτων εστὶν, ὦ Σώκρατες, φτιον, ἡ ὁτί τοῖς μψὲν 

»Μ 3 ᾿ς Ἢ “, .« ΕΝ ΄ -“, 

3. εχοντῶς εὐθὺς ἐτοιμύὼ, ὁτῶν ὡν δέωνται, χρήσϑαι. 

ὅπου ἔτυχεν ἕκαστον καταβέβλητωι, τῶς δὲ ἐν χώρᾳ 

ἕκαστω τεταγμένω κεῖται ; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκρά- 

τής. Καὶ οὐδ᾽ ἐν χώρῳ γ᾽, ἐν ἡ ἔτυχεν, ἀλλ᾽ ἔνϑαω 

Λέγειν τι μοὶ δοκεῖς, 

Τ' οὖν 
ΕΝ "} ν “δ 59 δ τ ἔνθ. Χ ͵ 

ἣν σοι, εῷη, κωὶ οἰκετῶς αὖ ἐπιδεικνύω ενώ μὲν πῶν-- 

7ὔ - ὁ 

προσήκει, εκαστῶ διατέτακται. 

! -“, ε »“ὦ, 2 “"οΜ 

4 ἐζφη, καὶ τοῦτο, ὁ Κριτόβουλος, τῶν οἰκονομικων. 

« 3 - δεδ, " Ν 7 α ἊΝ ᾽ 

τῶς, ὡς εἰπεῖν, Θεθεμένους, κωὶ τούτους «᾿ωὠμινὼ ὥπο- 

διδρά ἐνϑα δὲ ἔγους, καὶ ἐϑέλοντώς τε ε ἐϑρωσκοντῶς, ἐνῶ δὲ λελυμέενους, κ͵ὶ ε“ελοντῶς τε ερ- 

5» - : . , . , ΄ Ἂν. “ " ἀποδείξης 1. 6. τερτείεπίανοτιβ, οἷβ ἱπίειγορδιίοηϊβ, σύς σί στοιεῖ, πῶς 
Ῥτϑιτετῖβ. ΑἸΤαὰ οἱ ἐπιδεῖξαι. 

ἤν σο] ΤΑρί, Ρατ. Α. Ὁ. ἤν σον, 
ϑεαύξηβ ἀποδεικνύω τησϊαῖα πὶ τη} }Π| 
ἴῃ ἐπιδεικνύω, 40 ἴῃ τε] 415 πηοτ  ὈΓ5 
αἰταγ ΧΕπορΏοη. 

σολλοῦ) (σμε]ξ, 8. ρτῖταλα τηᾶπὰ σπολ- 
λὸν Παθεῖ. 

2. ὅταν δέωνται!) Μἰταπ Τδοποία- 
νίδηθρ, δέονται, ἃ Νεϊῆο, Βαοῃϊο εἰ 
γε Κιο ταρεεϊταπλ, ἰ0}}} Ἰ1υῇετγαι 
Ζειηε. 

ὅσων ἄν] 1. ε, ὥνσινων ἄν. Αἀπηῆ 
«οτγγεξιϊοπετη Κοδηϊ δὰ Οτερογία πα 
ἂς Ὀιδ]εξεῖβ Ρ. 245. τεπλοτε ταραάϊα- 
δὰ Π) ἃ Υ εἰΚῖο, οὰπὶ ἐχεπῃρὶα ἀυρ]}- 

πότε συνέβη, εἰ Ἰπίεττοραίνν! σαπΠὶ Γα- 
Ἰατῖνο Ἰαπέϊὶ, ὅσαν τί ποιήσωσι, ὅσαν 
περὶ τίνος βουλεύωνται, οταηὶα ἢπὲ ἴπ 

ἱπιεγγορδίίοπε : πΌ πὶ νέο εααϊ- 
ἄετα πονὶ νεὶ] δ] πὶ τερετὶ, δὶ ἀπο 
τεϊαϊϊνα εαάεπὶ ἱπ {επιεηῖα ἢπεα 'π- 
τετγοραῖίοηε Ροπαηΐαγ. Ψαυϊραίαπα 
ἰδίταν ὅσαν ὧν ἄν, νᾶτῖε ἃ νἱτὶβ ἀοξὲϊς 
τεηταίαπι, ΠΟη ἰετεπάθτῃ σοπίαϊ. 1ὰπη- 
εἶπα ἄν οπιϊῆϊς. ὅταν ἄν», ὧν δ, χρ- 
τηᾶῖρο ΨΠΠ]οΙ, 

3. Αλλο σι οὖν] ὙΝεἸΚΙ: οσοπ]εξῖα- 
τᾶτι ναϊμαῖο ἀλλὰ «τί οὖν Τα διτταὶ ; 
Ζεαηε ἴῃ νυἱραίο ἄλλο πιο} }ρὶ σεῶ- 
{εθαῖ, 



ΟΑΡ. Π]|. 14 

ἿᾺΑ ΕἸ Ἂν “ κᾳ“ , 

γάζεσϑαι καὶ παραμένειν, οὐ κῶὶ τουτὸ σοι δόξω ἀξιο- 
Ἂ» »"Ἥ 3 Ψ 3) 9 ἣΥ 7 ἊΝ ἊΝ “29 

ϑέατον τῆς ομκονομίως ἐργον ἐπιθεικνύνουι 5 Ναὶ μὼ Δί, 
95) ε 7, μὴ Ἀ ᾽ν Ν 

ἔφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ σφόδρω γε. ἪΝ δὲ καὶ παρα- Ὁ 
ἊΝ -»" Ἂς ᾿ 5» ΄ 

πλησίους γεωργίας γεωργουντῶς, τοὺς μεν Φηολωλενῶι 
δ Ὰ “ν 5 »"»" Ἂ Ἁ 

Φάσκοντως ὑπὸ γεωργίας, καὶ ἀποροῦντως, τοὺς δὲ 
Ε] 6 ἥννι οἷς »"Ἢ 7 2] «“ δέ ΕἸ Ν 

αφισόνως καὶ κώλως πόντω ἔχοντῶς, ὁσων θέοντωι, οὐπτὸ 
ἐγ “ ἢ 75. Ὁ ἡ ε 7 7 

τῆς γεωργίας ; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Ἴσως 
Ἂωω 3 Ζ 3 ᾽ ἃ δεν Ζ΄ 3 Ν Ν 5 ὰ 

γῶρ ἀνωλίσκουσιν οὐκ εἰς ὦ ὅει μόνον, ὡλλῶὼ κῶὶ εἰς ὦ 
7 ,» 4“, ἕῳ -" 3, » ΄ ΕΣ 

βλάβην Φέρει αὐτῷ καὶ τῷ οἴκῳ. Ἑἰσὶ μέν τινες ἰσως, 6 
Ε « Δ - Ε] ΕΣ ὦ Ἃ 3 ς 

εῷη ὁ Σωκράτης, καὶ τοίουτοι. ᾿Αλλ εγώ οὐ τούτους 
΄ νὰ ΔΕ Π Ἂ 3 » ᾽ -“ 3] -“» 

λέγω, ἀλλ᾽ οἱ οὐδ᾽ εἰς τανοωγκωιω ἔχουσι δωπανῶν, γε- 
"“ 7 Ν Ψ ἊΣ "“, Ξ, » 9} Ψ 

ὠργεῖν ᾧΦάσκοντες. Καὶ τί ὧν εἴη τούτου ὠίτιον ; εζη, ὦ 
΄ ΄ , 2 ,͵ 2 ς 

Σώκρατες. Ἔγώ σε ἄξω καὶ επὶ τούτους, ἐφῷη ὁ Σω- 
ἧς ἦ᾽ 

Νὴ Δί᾽, 
᾽ “" τς ΄ -“ 

Οὐυκουν χρή ϑεώμενον σαῦτου 7 

κράτης" σὺ δὲ ϑεώμενος δήπου καταμωϑήση. 
3, ἈΝ 7ὔ ψ 
εῷη, ἡν δύνωμαί γε. 

ἀποπειρᾶσθαι εἰ γνώση. Νῦν δ᾽ ἐγώ σοι σύνοιδω ἐπὶ 

μὲν κωμωδῶν Θέων καὶ τυάνυ πρωὶ ἀνιστωμένω, καὶ 
7 Ν « Κα 7 ΥΣ ΕΥ ἡ 7 

πάνυ μακρὰν ὁδὸν βαδίζοντι, καὶ ἐμὲ ἀναπείϑοντι τρο- 
͵7 ρο ΗΒ δι "“ 32 Ψ ΄ 

ϑύμως συνθεῶσθϑωι ἐπὶ δὲ τοιοῦτον οὐδὲν με πώποτε 

ἔργον παρεκώλεσας. Οὐκοῦν γελοῖός σοι φαίνομαι εἷ- 

4: δόξω] Ταπεῖηα, Οαεϊῇ, Τἰρῖ, Ρα- 
τί, Α. Ὁ. Ὁ. δείξω, Ψεταπιὶ ἀαι τηᾶγ- 
δο ΨΊ]οΟΙ, Νερδιοηεπη οὐ οπλϊτῖς 
Ῥατγι. Ο. 

5. τυαραπλησίους γεωργίας} ἷ. 6. 8- 
ξτο5 Ρίαπε ἤγηι]ε5 δγαπίεβ. Ν᾽ υ]σαίαση 
παραπλησίως εχ Ουε]ῇ. Ρατί, Α.Ο. Ὁ. 
εἰ Τιρῖ, οοτγεχί. 851: νυ]ἱραΐαπι εὔξε 
ψϑγατγη, σατο παῖϊο ϑοογαιὶβ ποη εὔδεὲ 
οοηπίεπίαποα σετο. Ῥεσοδίυγ δπηΐτη ἰπ 
Ταοάο δρτὶ οο]δηάϊ, οὐτα εἰ ἀἰ Πρ επτία, 
ςυπὶ ἤπὶ δρτὶ βραὰς Ὀοηϊ. 

ὑπὸ γεωργίας) Οαεϊῇ, ἀπὸ ἃ ρτίπηα 
τηᾶηὰ Ὠαῦεῖ, ἀεϊπάς καλά. Ῥοῖεβα 
ἀπὸ γεωργίας ΔὈΐαιε ἀτίίσαϊο ἀαὶ Ρα- 
τι, Ο. Ὁ. 

αὐτῷ καὶ τῷ οἴκῳ] αὐτῷ ἀξ ἀοπηῖπο 
ἱπιεγρτείαίαγ Βαοῃΐϊαβ, φυλῇ ἢὲ ρτὸ 
αὐτοῖς Ῥοῆτυτη, οἱ αῇεπείίαν Κεἰ κα. 

αὐτῷ καὶ οἴκῳ, ΤΡ αάδο γεὶ γαγι]ανῖς 
ἱπιτεγργείαϊαγ ΕγπεΙϊ, οαπὶ τη] ογθ πὶ 
Ἰοοὶ νἱτῖοῦ στηδάϊοϊπατα ποη ταρεγὶ(- 
ἴει. 

6. ἴσως, ἔφη] Οπεϊξ, ἔφη, ἴσως. ποι 
ταᾶῖα. ἀείπάς οὐ τοιούτους Δ. τηᾶῖρο 
ΠΟΙ, 

αἴσιον ; ἔφη] ΤΙΑρί. οὐπὶ ΘΕ], εἰ 
Ῥατι. Δ. Ὁ. Ὁ. οπιτῖς ἔφη. Βεϊηάς, 
δύνομιαι τηα]ς Οπεϊξ, 

7. ἀνισταμένῳ----βαδίζοντι -τ-- ἀναπεί- 
ϑοντῇ] γυϊραίς ἀνιστώμενον----βαδίζοντα 

- ἀναπείϑοντα, αὐᾶτη σὰὑπη (δαὶ, 
5ῖερῃ. Γἰρῖ, εἰ Θπεϊξ, ἀδάϊε Ζειπε εἰ 
γγεῖκΚε, οὐπὶ ἰπ εαά, νεῖ, εἶξε ἀνε- 
στώμενος, νἱτίαπὶ πῆς εἰ οοττγοχὶς 
Ολπιεγατί8. Ὠνοτίαπι οἢ ΕΧοϑπ- 
Ρίατη σΔρ. ἱ, ἴφξξ, 4. φοπιρατᾶζιατα 8 
Ζευηϊΐο. ΐ 



τό «΄«ΟΟΝΟΜΊΙΟΙ 

᾿- ΄ Ἶ » Ἃ ΄ς ἃς 7 ! ψί 

νῶϊ, ὦ Σώκρωτες. Σαυτῷ δὲ πολὺ, νὴ Δί᾽, ἔφη, γελοιό- 
Ὰ Ν 9.5 ὃ » ᾽ ͵7ὕ τ Ν 

ϑτερος. Ην δὲ καὶ ΦΦ ἱππικῆς σοι ἐπιδεικνύω τοὺς μεν 
» 5 7 "“» 2 Ψ 3 ΄ τ δὲ Ν ον 

εἰς οὐπτορίωῶν τῶν ἐπιτηδείων ἐληλυϑότας, τοὺς δὲ δια τήν 
« αν 7] » 3, «“ ΕΙ νὴ 

ἱππικὴν καὶ πώνυ εὐπόρους ὄντώς, καὶ ὠμὼ ὡγωλλομε- 
» “ ΄ - Ψ Ἁ Ἂ, ΠἸ Ἄ » 

νους επὶ τῶ κέρδει ; Οὐκοῦν τούτους μὲν κωὶ ἐγὼ ὁρω, 
δ᾿ « ΄ ᾽ ΄ » “Ὗ γ, 

καὶ οἶδα εκώτερους, καὶ οὐδὲν τι μῶώλλον τῶν κερδαινόν- 
»» “ Ν 3 ῪΗΝ ἥ Ἂς 7 

ϑτων γίγνομωι. Θεῶ γῶρ αὐτοὺς ἧπερ τοὺς τρωγῳδούς 
Ἂς ΕΣ ε Ν 5 ΄ 5» 

τε καὶ κωμωδοὺς, οὐχ, ὅπως ποιητής, οἴομωι, γένη, ὠλλ᾽ 
“, ς »" "δ ὮΝ - νΨ ᾿ς: "-" ᾿ ΕΝ 

ὅπως ἡσϑθῆς ἰδών τι ἢ ὠκούσας. Καὶ ταῦτω μὲν ἰσως 
. 3 Ὁ, 7 5» Ν Ν ν νῇ ε 

ουτῶς ὀρθῶς ἔχει (οὐ γῶρ τπαοιηήτής βούλε: γενέσϑα!) ,π- 
Ὁ ἀλμς »" » Ν . Ὰ ᾽ 

πικῆ δ ἀνωγκαζόμενος χρήσιγωι, οὐ μῶρος οἴει εἰνώι, εἰ 
Ν -“ ω ς ταν δ δ »᾽ ΕΝ “ὑπ "7 

μὴ σκοπεῖς, ὁπῶὼς μῆ ἰδιώτης ἐσὴ τούτου τοῦ ἔῤγου, ὡλ- 
»" ΠΣ ἕω “7 » »"» “ ᾿, ΄»“-“7 

λως τε καὶ τῶν αὐτῶν ὄντων ἀγοωϑῶν εἰς τε τὴν χρῆσιν, 
Δ » » δδ, Ε »-Ὁ΄ 

10 καὶ κερθωλεων εἰς ωλήσιν ὄντων; Πωλοδο νεῖν με κε- 
Ψ; ᾿- ΄ 5 ςἾ » Ξ "» Εν 

λεύυείς, ὦ Σώκρατες ; Ου μὼ Δί᾽, οὐδέν τι βωλλον ἡ καὶ 
5 Λ ̓  Ἅ. 

Φ ͵ .΄ "“ ς 7ὕ, Ἀν ἢ Ἂν 3 κα 

εἰνωὶ τινες μοι δοκοῦσιν ἡλικιῶν καὶ ἵππὼν κω! ἀνϑρώ- 

Ν 3 7 ΕΣ ,ὔ 

γεωργους εκ “παιδίων ὠνούμενον κωτασκευάζειν. 

Ν ΕῚ ͵ , 7 » ι 3 τ ον “ἉΑ ᾽ 

σῶν, αἱ εὐϑύς τε χρήσεμοι εἰσὶ, Κῶώι ἐσι Τὸ βέλτιον εσί- 
.,, 7 ὮΝ "“" » »Ὁ-Ὃ΄ 

διδόωσιν. Ἔχω δ᾽ ἐπιδεῖξαι καὶ γυναιξὶ ταῖς γωμεταῖς 
Ἂς Χ «“ Ξ “ Ἂς. 3} τς » 

Τοὺς μὲν οὕτω χρώμεένους, ὥστε συνεργοὺς ἐχεῖν αὐτῶὼς εἰς 
Ν ΄ Ν Ν νν ἀογα ς “ 

Το συναύξειν τους οἴκους, τοὺς δε, μ ὡς πλειστῶ λυμω- 

“ Ν ,ὕ ΄ Ἀν να ͵΄ ον, 
11 γουντῶι. Καὶ τούτου σποτερον χρή, ώ Σώχρατες, τον ὧν- 

8. ἑκατέρου) Οεὶξ, ἀμφοτέρους. 
ἱπορῖε ' Ῥᾷι]ο πίε οὔκουν καὶ τούτους 
μὲν καὶ ἐγὼ Ῥατί. Α. 

9. ἧπερ τοὺς} Οοῃίτα ΠΠ τογ ΠῚ οπι- 

ἴα, αἱ ἀϊοας τὴν χοῆσιν ἀοβηῖέξε τεξεττὶ 
δὰ υἱὰγ ἐὰπὶ, ἀε 400 (τϑάϊτυπὶ ογαΐ 
ψεγθὶβ ἱσσικῇ δ᾽ ἀναγκαωξζόρενος χιρῆς 
σϑαι. 

ῃΐατα Πάετη ΘιοΡΠδηῸ5. εἴ σὰπὶ 60 
Ἄν εκε ὥσπερ ἀξαϊε. Ῥαυ]ο δηΐθα “τῷ 
τηᾶτρο γ1]οῖ, ἀδι ἀεὶ πὰς καὶ σοὺς κω- 
μῳδοὺς ῬατὶΓ, Ο, 

ἴσως οὕτως} Ῥατιί, Ο. οταϊῆο ἴσω; 
ἄαιϊ αὕτως. 

βούλει] Οαεῖξ, βούλῃ, ἀεῖπάε ῥτὸ 
“ἴει Τὴρῖ, εἴη Παθεῖ, 

τῶν αὐτῶν] Ῥατῖί, Α. αὐτῆς Παῦεῖ, 
εἰ αὐτοῖς Τα ρτα[οσὶ ρία ΠΊ. 

εἰς πώλησιν] Αὐτοῦυϊαπι ποῦ δααϊ- 
τα τὰ, αἴ δηῖς χρῆσιν, ἐἀχουΐας Ζεαηδ 

10. οὐδέν σι] Ῥατί(. (,, οὐ μέν σι ἀδΐ, 
χρήσιμοι) Ἑάά. νει. (σιοϊε, Τρ, εἴ 

Ῥαγιῖ, Ο. Ὁ. χρήσηρα, ἀδπί. 
ἢ ὡς πλεῖστα) δῖ. οὐτὰ ϑίερῆδηο 

εὐϊθιε Ζεαπε εἰ γν εἶκε. Εαὰ,. νεῖ, 
μοϊξ. Γλρις ΡαπΠ, Α. Ὁ. Ὁ. ἢ οἱ πλεῖν 
στοι δ υριαίνονται, Βτοάεει5. αἷς οἱ σλεῖ-. 
στο λυμαίνονται, Ἐτποβὶ οὗ ὡς πλεῖσσω 

λ. ᾿πάδ6 εββοίεθας: πειῖγα σοηεξέυτα 
Ἰἴοοο ἂρία εἴ. Δὰ λυμανοῦντα, ᾿πτο Προ 
[77] γυνᾶιπες, ᾿ . 

11. πότερον] ἴῃ Οὐεοὶξ, πρόσερον [ὰ- 
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5 !] 

. Ἂ Ἀ "ΝΜ Ξ ἵ ν, »ῈῈ 

ὅρα αἰτιᾶσθαι ἡ τὴν γυνωικῶ : Πρόβατὸν μεν, ἐφὴ ὃ 
Ψ ς- «» Ν ἘΠ ΟΝ ΤᾺ " δ" ΥῚ ΓΝ 

Σωκράτης, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἣν κώκωὼς ἐχή, τὸν νομέων αἰ- 
ξω - ς 3 μ᾿ ΩΝ -“ Ν 

τιώμεϑ᾽ α" καὶ ἵππος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἣν του ΟυῤΎΉ, τον 
ε ΄ 72 -“ νὰ Ν 5 Ν διὰ μὴ 

ἡππεῶ κωκίζομεν" τῆς δὲ γυνωικος, εἰ μεν θι δώσομεν 
ΤΙ Ὅν. Ὁ Δοὲ » γ" »ἫἭνἊΨν Ἢ 7, δ ς 

ὑπὸ τοῦ ὠνδρὸς τἀγωϑὼ κω κοόποιει, ἰσὼς οιποίὼς οὺν ἢ 
Ν Ἂν 2 3) ΕῚ Δ Ν ,ὔ Ν Ἄν 

γυνή τὴν αἰτίων εχοι" εἰ δὲ μή διδάσκων τὼ κωλὼ 
3. ᾽ ΄ 7 " τς, 3 

γωϑὰ, μη μπήμανν τούτων χρῷτο, φρ᾽ οὖ δικωίΐως 

ἀνὴρ τὴν αἰτίαν ἔχοι ; Πάντως «᾽, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, 2 

ἀκ λά γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες) ἀπαληθεῦσωι πρὸς ἡμᾶς. 

Ἔστιν ὅτω ἄλλῳ τῶν σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῇ 
2 3 3 Ν ᾿ 7 Ὁ 

γυναικί 3 Οὐδενὶ, εφη. Ἔστι δὲ ὅτ εἐλώσσονον διαλέγη 
᾿ Νὴ ο 9 »“ε , 

Εἰ δὲ μή; οὐ πολλοῖς γε, ἔφη. Ἔγημας 13 

ΕΝ αὐτὴν ποθ, νέων μάλιστα, ἢ καὶ ὡς ἡδύνοωτο ἐλά- 

ν 

η τῇ " κἈλί, : 

χιστὰ ἑωρωκυῖοιν καὶ ἀκηκουαν; Μάλιστω. Οὐκεὺν 
Ἂς » “΄ τ δεῖ ΄ Ν 7 ᾽ ἐν 

“πολὺ ϑαυμαστότερον, εἰτί ὧν δέει λεγεῖν ἡ τρώττειν επΐ- 

Οἷς δὲ σὺ λέγεις ἀγαθὰς 14 
ΩΝ δέ δι 7ὔ 

στώιτο, ἢ εἰ ἐζωμωρτώνοι. 

εἰνγῶι γυνωικῶς, 

σῶν ; 
οὐῷ ἢ 

ἐγὼ καὶ ᾿Ασπασίων, 

ῬῬταίοηρίατα οἷξ, Ῥατῖ, Α. Ο. 1). πότε- 
φρο. Ἰ)εῖηάε ἄν κακουργῇ ἰἰάεπι Ῥατῖΐ, 
ΠΠρτὶ οὰπὶ πιᾶγρὶπε ΝΊ]οΙ, 

κακοσοιεῖ} Βάάα. νείτ. κακοποιεῖν, νὶ- 

εἰ πὶ τηοηεηίς Βιοάεθο οοτγεχὶς (δ- 
ἢ]... 

ἄρα οὐ] Θυεῖξ, ἄρ οὖ. τπεϊῖαβ, αἱ 
νἱάετυτ. 

12. ἀπαληϑεῦσαι] 1πιεῖ!ρε δεῖ. 51ε- 
Ῥἤαπας ἰατηοη ἀσαλήϑευσοι να] ἀπα- 
λήθευσον Τοτὶρίατα. πιαϊεῦαῖ, [110 
οοηϊεέξαγαγη Ῥγοῦανὶς οὐτῃ ΒΔοΟΠὶο 
Τοτνὶ}]ε δὰ ΟΠατγτοπεπι Ρ. 51. 
ἼΕΤ2. “ἢ εἰ ἐξαμαρτάνοι] απεῖπᾶ οὐτὴ 
Οαεῖ!, ΡαπΓ, Α. Ο. Ὁ. εὲ Τρ. οπαῖῆς 
εἰς [τὰ Παῦει τηᾶῖσο ΨΊ]ΟΙ, 

Τ4.: ἥ αὐτοὶ] Β(ορῃϑπαβ εἰ ἀσαϊε, ἥ 
«ὶ ἐπ (αβαϊ. πιατρίπε 5ισρμδη. Ρατῖί, 
Α Ὁ... εὐ Ποτο Πὶρῆεπῇ, ἢ 'π Ομε. 
ἴεὰ ἰπ ταδτρῖπε ἦ. ηποίατατ, 

Οὐδὲν οἷον “0 Εαά. γεῖς, οἷόν σε, 

᾽ ΑἹ “ Ὁ ᾽ ᾿: » 

Οὐδὲν οἷον τὸ ἐπισκοπεισθαι. 

΄ ἘΣ ΑΨ ΗΛΝ ὟΣ ͵ ᾿ ΄ 
Σώκρατες, ἡ αὐτοὶ ταύτως ἐπαίδευ- 

Συστήσω δέ σοι 
ἘΝ ΟΝ ΄ Ἂ "»- »“΄ 

χ] ἐπ ιστήμονεστεβον εμοὸῦυ σοι τούτω, 

(ατηεγατί 5 γοξλα νοσεῖς φυϊὰ ῥγολίδοι, 
[εὰ τηαὶα [6000]. πλόοι Το! θοπάσπε 
οὐδὲν κωλύον τό, 

Συστήσω δέ σοι---ὶ νων] Ιεοη-- 
οἷανὶ σοη]εέϊατγαπη δέ σε καὶ ᾿Ασπασίᾳ 
ἴάεο τερυάϊαι Βασι ῖαβ, ηαοὰ πῃ] 
τοίογαξ, ἰΓα πὶ ἀϊσᾶβ: ἐρὸ 2161 “|Ρα- 
σίαπι (παρ! γατη) οολιητεγιιαο, τὶ ἐρα 
τε ῥαβα ἐονηπιοιάαύο. Ζεαθε 1 εοη- 
οἰανίατια (ὑἀπλεγαγὶϊ νογῆοπα, αἰζκε 
ερο ἰεὲ “ῥαβα δομοϊαὖο, ἀξοερία πὶ 
τὰ ΠΠῸ Ραϊαῖ, Ιη βγπιροῇο ἘΨ, Γεέρ, 
64. εα καὶ πρὸς ἐμὲ ἐπαινῶν σὸν Ἥρα - 
κ). εὠπην» ξένον, ἐσεί με ἐποίησως ἐπ δυ- 
μεῖν αὐτοῦ, συνέστησάς μοι αὐτόν. ϑεὰ 

οαπὶ συστῆσαι ἢξ ὑγορτὶα ρεγάσσετα 
αἰϊαυαπὶ εἰ σοποι ἶᾶγα 8} {δγὶ, ποη [εἰς 
ἃρίς ἢ. 1}. Αἰραῆᾳ ρεγάμποϊ δὰ Οτείιο- 
Ῥυ]ατα εἴφυς σοηο τὶ υἱάσιαγ ἀϊς!, 
υἵροῖθ ἐξ] η8. 

[᾿ 



τὸ ΞΟΘΟΟΝΟΜΙΟΙῚ 

» Ν ἴω] 'ς 9 Ἦ 

1 τάντω ἐπιδείξει. Νομίζω δὲ γυναϊκω κοινωνὸν ἀγωϑὴν 
.7 εἰ ᾽ὔ " 75: 3 ἐδ. ΤῊΣ δὸὶ ΣΝ ἐς ψυ. 
οἴκου οὐσῶν, τυώνυ ἀντίῤῥοπον εἴνωι τῷ ἀνδρὶ ἐπὶ τὸ ἀγά- 

Σ Ε νέ » Ἄς »" ἂφ Δ 5 

Θόν. Ἔρχεται μὲν γὰρ εἰς τὴν οἰκίαν διὰ τῶν τοῦ ἀν- 
Ν ς » ἂν Ἂς κὐς ἂς - 

δρὸς πράξεων τὰ κτήμωτω ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, δωπανάτωι 
ΑΨ Ὁ “ , Ἀν -» ἢ Ν 

δὲ διὰ τῶν τῆς γυνωικὸς τωμιευμάτων τὼ πλειστα καὶ 
5 ἊΝ "᾿ ς " “ Ἃ εὖ μὲν τούτων γιγνομένων αὔξονται οἱ οἶκοι, κακῶς δὲ 

΄ ε “" “᾿ [ δ 

16 τούτων πραττομένων οἱ οἶκοι μειοῦνται. Οἶμαι δέ σοι 
» 3, » »"» - "» ΄ὔ ͵ ε ΞΖ ᾽ 

καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν τοὺς ἀξίως λόγου ἑκάστην ἐρ- 
Ὡν » ἊΝ ᾽ » ΄ » δεὴ 9 

γαζωμένους ἔχειν ἂν ἐπιδεῖξαί σοι, εἴτι προσδεῖσαι 

νομίζεις. 

ΟΡ ΝΣ 

ΑΛΛΑ στάσας μὲν τί σε δεὶϊ ἐπιδερινύναι, ὦ Σώκρα- 

τες ; ἔφη ὁ Κριτόβουλος. Οὔτε γὰρ κτήσασϑαι πασῶν 

τῶν τεχνῶν ἐργάτας ῥέώδιον οΐους δεῖ, οὔτε ἔμπειρον γενέ 
σϑαι αὐτῶν οἱόν τε’ ὠλλ᾽ αἱ δοκοῦσι κάλλισται τῶν 

ἐπιστημῶν, καὶ ἐμοὶ τρέποιεν ἂν μάλιστω ἐπιμελομένω, 

ταύτας μοι καὶ αὐτὰς ἐπιδείκνυε, καὶ τοὺς πράττοντως 

αὐτάς. Καὶ αὐτὸς δὲ, ὅ τι δύνασαι, συνωφέλει εἰς ταὐτῷ 

ἢ διδάσκων. ᾿Αλλὰ καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὦ Κριτόβουλε" 

καὶ γὰρ αἱ γε βαναυσικαὶ καλούμεναι καὶ ἐπίῤῥητοί 

τό. ἀξίως λόγου Τρ, Ῥατι, Α. Ο. 

Ὦ. εἰ Πρτὶ Βιοθϑοὶ σαπὶ πγᾶτρίης γ1]- 
Ἰοι[, ἀξίους Ἠαθεπὶ, εἰ απο]. ἃ ρτῖπηᾶ 
τα ηὰ {οτὶρία πηι. (είεγα πῇ ἴῃ εἀϊϊοης 
Οὐ]. ρτγῖιι5 σο, τὰ πη δ ΠῈ ̓ ἰπῸ [16 ρτο- 
ποπηεη οπιιτη εἰ, αυοαὰ ἔδέϊαπι 
συτῃ ΝΥ εἰΠκίο ργοῦο. 

1. τυρέποιεν)] Ἑαά. γεῖζ. Ουεϊῇ, εἰ 
Τιρί. ἃ ρτίπηᾶ πιᾶπιὶ σπρίπει ἄν: ἃ [ε- 
οαπήα εἰ 'π υἱτοηὰς ᾿ἰθτο σπρέσοι. 
Ῥατι, ΠΤ). πρέπη ἄν. ΟΔἤλΙϊο εἰ σαππο- 
τατῖις πρέπειν ΡΓΟΌαΓαΠί, πρέποι ἄν 
ὕνεῖκε οὰπὶ Βεοποὶ. Εφυϊάδπι σὰπὶ 
Ζειπῖο ϑιερῃδηὶ βαἀϊτοπαπι δ] ίεγαπι 
(βασοῦ ; Ὀαγθαγατα επὶπῇ ταὶ νἱάε- 
ἴω πρίσοι ἄν, ἴῃ 40 τερεϊεπάστη εξ 
ὧν. ϑεὰ ξιβοθες ποὴ δο ἐγεαφυεπῖος 

ἀϊοϊτατ πρέποι μδι ἐπιμελεῖσθαι αὐσεῦ, 
Πεῖπάς ἐσιμελουμένῳ Ῥατι. Ο,, ἐἰδΐ, 

καὶ αὐτὰ;] Ἑάά. γειῖ, αὐτὸς, σαΐ 
οδῆδε [πηυεηβ αὐτός, Ἰαϊατ Γοτρία- 
ταῦτ Ουεῖξ. Πρ. Ρατι, Α. Ο. Ὁ. σκ- 
τηετατγὶ! εἴ τηᾶγρ. 1 ΠΟΙ, ῥεῖα]! σὰπε 
Ζευπηίῖο. 

ὅ τι δύνασαι) Ἑάά, γεῖι, ὅτι τὶ δύνα» 
σαι. 

2. αἵ γε] ϑιοῦδθας δἀϊτιις 'ἴπ 86τ- 
τηοπὶθαβ. Ρ. 382. ομηϊτς γε. 9εά 
Ἰάετπι σε ροῇ ἐσίῤῥητοι γα ϊρο δἀάϊέα πα. 
τϑέϊι5 οπηιτεῖς, Πτἀ6ὰ6 ϑιοῦεοὶ δαέξὶο- 
τίταῖε πὶ Ττουτὶ ἔὰπὲὸ ϑίερῃ. [ςοποὶ. 
γε, εἰ Βαοῃ. Δορςεάϊε Ραγ, Α. 1 
1ἰρῦ, εἢ βασαγανσικαί, 

αἰ πρραοςο ζον 



σΑΡ. ἸΥ. το 
᾽ ν ΠΝ 9, “ψ' 7 » -“» Ν “ ΜΝ 

αἰσι, κωὶ εἰκότως μέντοι στώνυ ἀδοξοῦντωι τρὸς τῶν τῦδ- 
; ΄΄ ἘΠ᾿ Ὁ ͵΄͵ »“» ᾽ 

λεῶν. Κατωλυμαίνονται γῶρ τῶ σωμώτω τῶν τε εργώ- 
»ᾳ »“ὦ“ ᾽ ΄ 5» 7 ΄' 

μένων καὶ τῶν ἐπιμελομένων, ἀνωγκάζουσωι καϑη- 
»-» » Ν ν -“" « 

σϑαωι καὶ σκιατραφεῖσϑ'οι, ἔνιαι δὲ καὶ τῦρος τὺρ ἡμε- 
͵] »"» λ ᾿ ΄ Ν ς Ν 

ρεύειν. Τῶν. δὲ σωμώτων ϑηλυνομένων καὶ οἱ ψυχαὶ 
ξ Ἕν "2 ς ͵΄ ΄ Ν 5» 7 Ν ͵ὔ 

πολὺ ὠρῤρωστότεραι γίγνονται. Καὶ ὠσχολίως δὲ μω-3 
᾿ 3) Δ »-»" λιστω ἔχουσι καὶ φίλων καὶ πόλεως συνεπιμελεέϊσιϑ'αι 

« Ν Ψ «“ ε -“ -“ 

αἱ βαναυσικαὶ κωλούμεναι. Ὥστε οἱ τοιοῦτοι δοκοῦσι 

κακοὶ καὶ φίλοις χρήσϑαι, καὶ ταῖς πατρίσιν ἀλεξη- 
-“ Ὡ δ: 2 τὰ Χ »ο“" ͵7 7] ΝῚ 

τήρες εἰνωιί. Καὶ εν ἐνίων ς μὲν των πολέων, μοωλίστο, δὲ 
ΕῚ "»-" ᾽ » 7 “" λάδι . 

εν τῶϊς εὐπολέμοις δοκούσαις εἶναι, οὐδ ἔξεστι των τῦο- 
ς "-" ἣν 

Ἡμῖν δὲ 4 
Ν 7 εν “ 

δὴ «σοίωις συμβουλεύεις, ω Σώκρατες, χρησϑαι Ὁ 

λιτῶν οὐδενὶ [βαναυσικὰς τέχνας ἐργάζεσθαι. 

ἾΑρα, 

ἔφη ὁ Σωκράτης, μὴ αἰσιχυνϑῶμεν τὸν Περσῶν βασιλέα 

μιμήσασθαι; ᾿Ἐκέϊνον γάρ ᾧασιν ἐν τὸς καλλίστοις τε 

καὶ ἀνωγκωιοτάτοις ἡγούμενον εἶνωι ἐπιμελήμωασι γεωρ- 

γίαν τε καὶ τὴν πολεμικὴν τέχνην, τούτων ἀμφοτέρων 

ἰσχυρῶς ἐπιμελέϊσϑαι. 

Καὶ ὁ Κριτόβουλος ἀκούσας ταῦτω εἶπε καὶ τοῦτο, 

ἔφη, τοιστεύεις, ὦ Σώκρατες, βωσιλέο, τῶν Περσῶν γεωρ- 
͵ "»“ 

γίας τὶ συνεπιμελέϊσϑιαι ; 

πρὸς τῶν πόλεων] ϑίοθεουις ΜΆ. ὑπὸ 
εἰ 
σῶν τε--τκαὶ ὶ σῶν] ΒιοΌδοι 5 τε εἰ στῶν 

οτλ τες, ἀειϊιπάς ἐπιμελουμένων καὶ τὰς 
ψυχὰς ἄδι. Ῥατ, Ο.. εἰἰαπὶ ἐσιμελου- 
μένων ἀαῖ. 
᾿ σκιαπραφεῖ λα] Βιοῦδοα οπὶ ΟΕ], 
εἰ Ρατ. Α, σπιωσροφεῖσααι. 
Σ πολὺ] Θιοῦφοὶ ἐπὶ σολὺ ῬγΟΌΑΥΪ 
γαϊοκεηαεγ δὰ Ατηπηοηίϊυτη ρ. 215. 

3. ἔχουσι] [τὰ οὐπὶ δίοθθθοο 816- 
Ῥῃαπίδηα αἰίεγα. [ἰὈτὶ Χεμορμβοητῖς 
εἀϊὶ εἰ [οτὶρτὶ ἄδηϊ ἱπερίαπι ἔχουσαι. 
ἘΠ ρα ἰῇ Ιοοο αγένμη!, παρέχουσι, 
Ὸξ εβ ἱπέγα σᾶρ. νἱ. 9. 

πόλεως σ. αἱ] ϑιοῦθουβ, ΟΤΑΪ ΠῸ ατ- 
ὕοαϊο, πόλεων ἀδῖ, υοά εἰ ἴηΐτὰ 
ΩΔΡ. Υἱ. 9. 

ὯΩδ᾽ ἂν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 

οἱ σοιοῦσοι) Τπίς ΠΠρδ. αἱ βάναυσοι ἐπ 
βαναυσικαί, ϑιοῦεευ5 εἰκότως σοι κακοὶ 

ἄν Ὠαῦεῖ, Ψυϊρο ἀεϊηάς οἢ κακὸν καὶ 
φίλοις, ΟΠ Α]Ϊο κακῶς ἀδάϊε, Βτερῃδηὶ 
εἄ. αἰϊετα κακοὶ πε ὧν ἀράϊτ : 8:10- 
Ῥθοαπη εἰ Βτοάεθοαπῃ ἰξαυϊτηα οὐπὶ 
Ζευπίῖο. 

εὐπολέμοι:) Μυϊραίαπι ἐν πολέμοις 
(ἐν πολέμῳ Ῥατ, Α.) αυοὰ Βιερῆαπας 
ἴη ἐμπολέμοις Ἰπαϊαΐα τα νο] αἷτ, Οὰ Πλ 
Βτοάδθθο εχ ϑίοθεδο σογγαχὶς Ζεης, 

ἔξεσαι--τοοὐδεν) Οοάεχ Ρατ, Α. ϑῖος 
Ῥροὶ ἄδε ἔξαιτο---- οὐδενὶ ἤ. 

4. ἴάρα, ἔφη] Ουε!ξ, ΤΑ ᾽, ἔφη, ἀαὶ 
ΤΩ] 8. Ὠρὶπάε στῶν Περσῶν [ΓΙρΐ, 
Ουε]ξ, Ῥατὶί. Ο. Ὁ. 
, 5. τοῦτο, ἔφη) αρτηα ἔφη οπΐν 
11. 

Θ2 



20 « ΟΟΝΟΜΊΙΟῚΙ 

ΕἸ ΄“ Ὕ ΕΣ ςς Ψ 

επισκοόπουντες, ὦ Κριτόβουλε, ίσως ὧν κατωμάϑοιμεν, 
ΕΝ -“ »"» Ν ἌΡ." ΑΥ̓͂ 

εἰ τί συνεπιμελειτῶι. ων μὲν γὙῶρ πολεμίων ἐργων 
ΓΨΕΙ -» 9. ἦν . -“" 3 “ «“ 2 ΣΝ 

ομολογουμεν ὠυτὸν ἰσχυρως ἐπιμελεῖσι᾽αι, ὁτι εξ ΟΠ ΌσΩΥ 
“» "“ ]ςἼ ῬΑ “ἘΝ - τῷ 

στερ ἐσ γῶν δασμοὺς λαμβάνει, τετώχε τῷ ἄρχοντι ἐκώ- 
3 πον ὁ »-» ΄ Χ « υ ἦ 7 

στῳ, εἰς ὁπόσους δὲι διδόναι τροζην ἱππεῶς καὶ τοζότας 
“ 5ε « “ ΕἸ ὟΝ 

καὶ σφενδονήτας καὶ γεῤῥοφόρους, οἱ τινες τῶν τε ὑπ᾽ 
5 -“ » ΄ ε 3 » ΕῪ ΄ 

αὐτοῦ ἀρχομένων ἱκανοὶ ἔσοντωι κρατέϊν, καὶ, ἤν ππολέ- 
Ε 7 ΔΝ ΄ Ὡ] ΄ ἣν Ἀ Ψ Ζ 

θ μιοι ἐπίωσιν, ἀρήξουσι τὴ χῶρω. ἀν δὲ τούτων φὰν 

λακῶς ἐν ταῖς ρροπτάλεσι τρέφει καὶ τὴν μὲν τροφὴν 

τοῖς φρουροῖς δίδωσιν ὁ ἄρχων ῷ τοῦτο προστέτακται" 

βασιλεὺς δὲ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ΤΠ ΘΕῸΝ ποιέιτωι τῶν μισθϑο- 
Ψ "Ὁ “ 327) “Ὁ « ΄ “ὦ Χ φόρων καὶ τῶν ἄλλων οἷς ὡπλίσϑαι τοροστέτωκτωι, καὶ 

[2 7 ᾿,, ε Ὁ 9 -“ Ε 

“σώντως μον συγώγων, τῦλήν τοὺς εν τῶις ὠκροπόλεσιν, 
δ « 7 -“ ὃς Ὰ 3 Ν Ν ἃ» 

ἔνϑω δὴ ὁ σύλλογος κωλεῖται, τοὺς μὲν ἀμφὶ τὴν αὐτοῦ 
5, ᾿ δ 2 -“ ἃς Ν 5 -“ Ἂς 

οἰκήσιν αὐτὸς ἐφορά, τοὺς δὲ πρόσω ἀποικοῦντας, ταιστοὺς 
΄ ᾽ ζω ᾿ Ν ὃς ᾿ "»“ 

7 πέμπει ἐπισκοπέν. Καὶ οἱ μὲν ἂν ᾧΦαίνωνται τῶν 
͵7 “Ὕ Ἅ -»“ -“ ἂν 

Φρουράρχων καὶ τῶν χιλιάρχων καὶ τῶν σωτρώπων τὸν 
᾽ Ἂς ᾶς ΄ 3 3 Ζ ᾿ 

ἀριϑ᾽ μὸν τὸν τετωγ μένον ἔκπλεων ἔχοντες, καὶ τούτους 
7 ς ε ᾿κ μι 

δοκίμοις ἵπποις τε Χαὶ ὕπλοις κατεσκευασμένους τσαρὲ- 
Ζ Ν Ἂς 37 Ν -“ -" ΕἾ 

χῶώσ!, τουτοὺς ἐπὲν τοὺς φῳρθχοντῶς κῶὶι τοις τιμαῖς αὔξει, 

ὁπόσων) Ἑάά, νεῖϊ. ὁποίων. ετυτη σοὺς μὲν] Ψυΐσο καὶ ποὺς μὲν εαϊ - 
εἴ ἴῃ πιάτρῖπε ετἰᾶπὶ ὙἸ]οῖ, ἀεϊπάε 
λαμβάνειν σατῇ Ουοῖξ, εἰρί, Ἐδάδτι 
συπὶ Πἰρί. εἰ Ῥατγί, Α. Ὦ. δασρεοὺς 
οτηϊξαης, 1) τὲ οοταρατγὰ Οντὶ ἰηβὶ- 
τυτϊοπεῖι ν|}]. 6, 3. 

ἢν πολέμιοι) Ῥαινὶί, Ο, ἤν οἱ πόλεμοι 
ἄαξ. ἄν πολ. ταᾶτσο Ψ ΠΟΙ, 

6. τρίφει] Ἑάά, νεες. Οαεῖξ. Ειρῖ, 
Ῥατι, Α. τρέφειν. ἀοϊηάε ὦ τούτῳ Τρ, 

ὡσλίσϑαι] Τὰρί. ἑπλώσθα, ἀατ, Ὀς 
σε οὗ. Ουτορ. νι. 6, τα. 

ἀκροπόλεσιν)] ἴπ Ουο!ῇ. ἀποο εἴ [ὰ- 
Ρταιοσίρεατω. σρίφειν ΡατιΓ. Α- Ο. Ὁ. 

" σύλλογο ὃς ΧΩΛΕΙ͂Τ. “4 Τπαπιαξ πὶ 

νἱάεεαγ νεγεθττι ἰπ ας το. Νοῖῆεγ ἴἱπ 
Ογτορ. νἱ. 2)1τι. ἄε ατϑε : ΤΠγταθ τα : 
ἔγϑα χαὶ νῦν ὁ σύλλ γος τῶν ὑπὸ βασιλέα 

βαεβάρων τῶν κάτω Συρίας. 

τυτ, [εξ χαὶ οορυῖα ογάϊπεπι ψεγθο- 
ταὰπι ταγθαῖ, πἰ ἢ οαπὶ Ζειηῖο συνάγων 
ΡΙῸ συνάγει ἀϊδξα τι ̓πιεγρτεξετὶβ. 

οἴκησιν αὐτὸ; 1π Ουεῖ, αὐτὴν εἴ ἃ 

Ῥτπια πηᾶπὰ [οτρέατη. Ρδυΐο δηΐεα 
σὴν ἑαυτοῦ Ῥατὶί. Α. Ο, Ὁ, Ὀϊοτίτηεα 
φρουράρχων, γιλιώρχων εἴ σασρασῶν 
ἀϊίος εχ Ουτορ. νἱῖ!. 6. 1. εἴ 3. 

η. ἔκπλεων) ἰά, νεῖξ, ἔχσιλεον ἀαπῖ, 
ἔχσπλεω ταᾶτρο ΨΠ]οῖ. 

δοκίμοις] δὶς οὐπὶ Βτοάδο εἰ 51ε- 
Ρῆαπο Τσπρῇ, Ψαϊράταπι δοκέρεους ἀε- 
ἔσπάϊε Ζεαπε ἰαπηυᾶτη Ρὑγὸ δοκήμως 
ἀϊξζατη. χειρί απι εχ Γεξξ, τ4. ἃ]- 
ἰδία πὶ εἰ Ἰρίαπι επιεηάαδείοπε ἱπάϊρεξ. 

σαῖς τιμαῖς} ποίϊς 1ἰὶς λοπογὶδης ἴπι- 
τεγργοϊδίαγ σατὰ Βδοῃϊο ὙΥ εἰκε, ἄς 
ᾳαϊθας πῃ Ογτορ. Υἱ}], 6, Εἰ. 



ΟΑΡΥΝ. ὅτ 

ἱφ 7 ᾿᾿ ἃ ἕω ε »" 

καὶ δώροις μεγάλοις καταπλουτίζει" οὺς δ᾽ ἂν εὐρὴ τῶν 
ἐῶν Ρ᾽ ᾿Ν “ "» ϑ Ν 

ἄρχόντων ἡ καταμελουντῶς τῶν φΦ»ρουράρχων, ἡ κατα- 
͵7 “ ᾿ 7 »Ὕ 

κερδωΐνοντως, τούτους χωλεπῶς κολάζει, καὶ τσαύων τῆς 
» »ο“ὋἪ 7 2 τ »" Ἁ Ν, 

ἄρχης, ὥλλους ἐπιμελητῶς κωθίστησι. Τῶν μὲν δὴ 
᾿οὋ“σ »] »Ξ“Σ΄Ζ΄ »᾿»"57Ῥὔ ὦ »“Σὧ 5 » 

τοολεμίκων ἐργων, ταυτῶ τσοιῶν, δοκεῖ ἡμῖν ἀναμφιλόγως 
᾽ ΄»-σ 27, δια 7 κι »"» ᾽΄ ) 

ἐπιμελεῖσθαι. Ἐτι δὲ οπόσην μὲν τῆς χωρῶς διελαύ- 8 
Ε] -“ ἀν δ. ν ἃ 7ὔ Π ͵7 δὲ ΧΝ ᾶ4[ιὖὺῖς 

νων εζϑορω αυτὸς, καὶ ὑκιμάζι, ὁπόσην δὲ μὴ αὑτὸς 
5 "“᾿ ΄ Ἂν » » Ν Ν ΕΝ 

εζοροι, τσεμπων σιστοὺς ἐπισκοπειτῶι. Καὶ οὺς μὲν ἂν 
» 7 » 3 7 ΄ δ μδ 

αἰσθάνηται τῶν ὠρχόντων συνοικουμένην Ὑε τὴν χώραν 
΄ » Ν 5 Ν » ΠῚ τι 

τηωρεχομένους, καὶ ἐνεργὸν οὐσων τήν Ὑῆν;, καὶ πλήρη δέν-- 
τ ε “Δ »-Ὁ΄ Τὶ Χ 

δδων τε ὧν ἑκάστη Φερει καὶ καρπῶν, τούτοις μέν χώραν 
ἣΝ 37 ͵ Ἂς ΄ »"» ΤῊ 

τὴν ὡλλῆήν προστίθησι, καὶ δώροις κοσμεῖ, κωὶ ἐδρωιὶς 
ΕἸ ᾽ “δ ἣΝ ἀμ" » 7, Ν “ῳ χΥ 

ἐντίμοις γεραίρει" οἷς δ᾽ ὧν ὁρῶ ὠργὸν τε τὴν χώραν οὐ-- 
5» 7 ἊΝ Ἂν ᾽ ͵ὕ ἈΝ 9. τὸ ἈΝ 

σαν καὶ ὀλιγάνϑρωπον ἢ διὰ χωλεπότητω, ἢ δὲ ὕβριν, ῇ 
᾽ ἊΝ ε΄ Ἁ 7] 7 “Ὁ 5 ΄ε 

δι ὠμέλειων, τούτους δὲ κολάζων καὶ παύων τῆς ἀρχῆς, 
., 37) ͵΄7 -»" » Ἂ “ “- 

ὠρχοντῶς ὠλλους καϑίστησι. Ταυτω ποίων δόκει ἧττον 0 
2 » .« « ΔΝ ῸΝ Ν ᾽ ΔΝ »“ 

ἐπιμελέσθαι πῶς ἡ Ὑηὴ ἐνεργὸς ἔσται ὑπὸ τῶν κῶτοι-- 
͵ὔ ὅδ ἂν εὖ Λ ὐν Ἑ » ὰ ν΄ 

κούντων, ἢ πὼς εὑ φυλάξεται ὑπὸ τῶν Φῷρουρούντων : 
Ν Αν «Α͂Σ ΟῚ ᾿ν ὉῪΝὍ ς« ’ ΨΥ ψυν, 

Καὶ εἰσὶ δ φὑτῳ οἱ ὠρχοντες διωτετωγ μένοι εῷ εκοτε-- 
2 ε » Ε ε Ὰ "7 »" Ρ 4 

ρον, οὐχ, οἱ αὐτοὶ, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄρχουσι τῶν κωτοικούντων 
»΄»-Ὃ 5 »»" Ἕν » Ζζ - ων 

τε καὶ τῶν ἐργατῶν, καὶ δωσμοὺς ἐκ τούτων ἐκλέγουσιν" 
327 »“"Ἢ ε Σ᾿ » ΟῚ Ὰ « 

οἱ δ᾽ ἄρχουσι τῶν ὡπλισμένων ζῷρουρων. Κῶν μὲν δ 10 

Υ̓ 

εὕρῃ] Ηος εχ Θεϊξ, εἰ Γἰρῖ, ρτὸ 
“ - 

εὕροι ἀεάϊι Ζευπε. 
ἀναμφιλόγως) Μᾷαῖσο ϑίερῃ. ἀναρι- 

φιβόλως ἀαϊ. 
8. ὁπόσην μὲν] Ουεϊξ, ὁπόσης μὲν 

κι. 
καὶ δοκιμάζει) ἘΠῚ το ταύτην καὶ 

- δοκιμάζει, αἰ τεξὶς τχοπαϊὶ ϑίερ πα ηυ8. 
Οαπηεγατίιβ δυΐθηι χαὶ αὐτὸς δοκιμά- 
ζει, Γδοποϊανίο ργοραπίθ. Ὠεϊπας δὲ 
αὐτὸς μὴ ἰφορᾷ Ῥατιί, Ἀ. 

συνοικουμένην γε] Ἱἱπορίαπ εἴ γε εἰ 
τηυϊαηά πὶ ἴῃ τε, ψειρο ορροηῃίϊυγ 
ἴῃ Δἰῖετο τθη}ΌΤΟ ἐλιγάνθρωσον, 

ἐνσίμοι:} Ρατι, Δ, οὐηϊῆξ : ἀεϊπάς 
διὰ ὕβριν Ῥατῖ, Α. Ο. Ὁ. ἱ 

9. δοκεῖ ἧττον) Τα πε πα ἤρπὰπὶ ἴπ- 
τεττορδιοπῖβ ροπίυμι ΡΟΣ φρουρούντων 
οὐῖῆς, εἰ Οαζα!ο οὐχ ἧσσον ἀεάϊε. 
Μ|ιπὶ αὐϊάδπι ἱπιεγγοραῖοηῖβ ἤρατα 
Ὁ μος ἰοσο δἰϊεπα νἱἀδθίωτ, αὶ ηο- 
ναπ" ὀχοτάϊτατ ἀγρατηθηζαιῃ Χεπο- 
Ῥῃοη, ααοά ἰπ δαυεπίθι5 οορϊοίε 
Ἔχρ] σαι. Βεϊπάς ἐσιμέλεσϑαι εἴ ἴα 
τηδτρίής Βι6Ρἢ. 

εἰσὶ δ᾽ αὐτῷ} Ῥατὶ, Ὁ. (΄, αὐτῶν, 
ὡσλισμένων) Τρ, εἴ ἃ ρα πη σᾶ πὰ 

Ους!, ὁσλισμένων ἀαΐ, 

Ἐν 
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», ΔΎ ΆΝΟΣ »Ἢ ὑὼ » ε “ας 3. ν, 
φρούραρχος μὴ ἱκανῶς τῇ χώρῳ ἀρήγη, ὁ τῶν ἐνοικούντων 
5, »-Ὁ΄Ὸ ᾿ Ε ᾿ : -“» »" 

ὥρχων καὶ τῶν ἔργων ἐπιμελούμενος κατηγορεῖ τοῦ ζρου- 
Λ . ᾽ ων 5» 7 ς ΕΙ Ξ 

ρώρχου, ὅτι οὐ δύνωνται ἐργάζεσϑαι διὼ τὴν ὠφυλαξίαν" 
Ν Χ »: -“- "": "“" 5) δὼ δ 

ν δὲ παρέχοντος τοῦ Φρουράρχου εἰρήνην τόϊς ἔργοις ὁ ὡρ- 
» ͵7 Ψ᾿ » Ἂς », 

χῶν ὀλιγάνθρωπόν τε ττωρέχητωι καὶ ἀργὸν τὴν χώραν», 
ν᾿, ς ΣῊ -χ“χ«ςε ͵ »»νΝ Ἂς ͵7ὕ 

1] τούτου αὖ κατηγορέι ὁ ζρούρωρχος. Καὶ γῶρ σχεδόν τί 
« »“» εν » " Ν Ν ΄ 

οἱ κωκῶὼς τὴν χώραν ἐργαζόμενοι οὔτε τοὺς Φρουροὺς τρέ-- 
. ΕΣ Ἂς; Ν 7 » δά .“ 

ᾧουσιν, οὔτε τοὺς δασμοὺς δύναντωι ἀποδιδόνωι. “Ὅπου 
Ὁ μβἔι '- “" 3 ᾿ ἐ 7 

δ᾽ ἂν σατράπης κωθίστήται, οὗτος ἀμφοτέρων τούτων 

12ἐπιμελεῖτωι. Ἔκ τούτων ὁ Κριτόβουλος εἶπεν, οὐκοὺν εἰ 
Ν "“»- ΜΟΥ. Ν “ ΄ λ 

μὲν δὴ ταῦτα ποιέ ὁ βασιλεὺς, ὦ Σώκρατες, οὐδὲν 
Ξι -΄΄γζ τ » »"»" » ΕἸ »᾿΄»-“":, 

ἔμοιγε δοκεῖ ἧττον τῶν γεωργικῶν ἔργων ἐπιμελέϊσϑιν 
ὮΝ » »“ " Ἀ ον 7 3} « 7 

18 η τῶν πολεμικῶν. Ἐτ, δὲ προς τουτοίς, εῷη Ο Σωκρώ»- 

τής, ἐν ὁπόσαις τε χώραις ἐνοικεῖ, καὶ εἰς ὑπόσως επι- 
εκ » -»“Σ»᾽ 7 - " 3} 

στρέφεται, ἐπιμελέϊτωι τούτων, ὅπως κηποί τε ἔσονται, 
« ἿΑ 7 7 “ ΕῚ 

οι παράδεισοι κωλούμενοι, τώντων κώλων τε καὶ ἀγα- 
» « « Ὁ" 7 ΤΙ ΄ » Γι 

ϑὼν μεστοὶ, ὁπόσω ἡ γη Φύειν ἐθέλει. Καὶ ἐν τούτοις 
νὴδΝ, π - Ζ . Ν «ς “ »»ἧ᾽ γῇ 

ωὐτὸς τῶ λέιστῶ διατρίβει, ὅταν μὴ ἡ ὥρω τοῦ ἔτους 
5 Ἂς ΕἸ 3 « ΠῚ 7 ΄ “4 

14 ἐζείργη. Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἀνάγκη τοίνυν, ὦ 
3, ͵7 3 .“] ε ͵7 

Σώκρατες, ἔνϑηω γε διατρίβει αὐτὸς, καὶ ὅπως ὡς κάλ- 
΄ 3} ε 7 ᾽ - 

λιστῶ κωτεσκευώσμεένοι ἐσοντῶι οἱ παράδεισοι, ἐπιμελει-- 

τοὺς 7.» πασκευώζοντας, ἄριστα σὰς χώ- το. ἱκανῶς.) Μᾶτῖξο ϑιίερῃ. ἀαί κα- 
λῶ:. 

11. Καὶ γὰρ] Ταπιϊπα εἰ ΟδπΊΕΓ. 
γὰρ οτηϊϊαηῖ. ἄεϊηάε καϑίστηται 
Ουεϊξ, 

12. ὃ βασιλεὺς} Ατισαϊατα δά ϊάϊε 
Β2.ἢ. 

13. εἰς ὁπόσας) Ῥατὶ. Α. εἰς οῃηῖῖ- 
εἰς; ἀείηάς, ἐσιμελεῖσθαι εἀά. νεῖῖ. 
Ῥτεεῖεν Οδῆδ]. σελ, Γλρί, Ῥατ, Α. 

ὁπόσα---ἰϑέλε:) Οὐε!ῇ, Ρατῖ, Ο. Ὁ. 
εἰ 1 1ρί, ἕσω---ϑϑέλει. Ῥατ, Α. θέλοι, 
Ῥᾷυ]ο δηῖθα κἀγαθῶν Ρατ. Α. Ο. Ὁ. 

14. ὡς κάλλιστα κατεσκευασμένοι} 
Οαπὶ ϑίερμαπο ναυϊξαίαπι κάλλιστοι 
τηὰῖαν!, αυοἃ οὰπὶ Ζειηΐο τερέτ 
ΜΝ εῖϊκο, αυδηηθατα τὰοχ [εαυδίαγ 

ας. ϑυρτᾶ ἷν. 7. καὶ σούπους δοκίμους 
ἴσποις τε καὶ ὅπλοις κωτεσκευασμένους 
παρέχωσι δὶ Βτοάφ εἰ ϑίερῃαπι 
επηιθηἀδιίοπε δοκίμοις ῬτΟθαθαξ 
νγεῖκε. Νοῆεγ Ογτορ. 111. 3.3. ὡς 
κάλλιστα κατασκ. υἱατραν!ῖ, εἰ ῆς 'π 
τοὶ ααΐβ Ιοοἷ5. δά άϊεατ, φαοά τγατίοπεπι 
ἀεοϊατεῖ, νεγθαπ εὖ, καλῶς αυΐ οὕσως 
Ὁπίουϑ Γἀροτεῖ ἰσοὰϑ 'π ἈΑμαραδῇ ἱ. 9. 
19. εἰ δέ σινα ὁρῴη δεινὸν οἰκονόρεον ὄντα 
ἐκ σοῦ δικαίου, καὶ κασασκευάζοντά τε 

ἧς ἄρχοι χώρας, καὶ τοροσόδους ποιοῦντα. 

Ὁ] Δἀνογθί πη εὖ νεῖ καλῶς οχοϊα ἔξ 
ν᾽άεῖαγ, φυδπαυᾶτῃ ἰδὲ Ζευπε χ 
ποῆτο {εξϊ. 16. σοτηραταῖ ἐϑενε εἶνω 
χκατασκ. χώραν. 
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σϑαι, δένδρεσι καὶ τοῖς ὥλλοις ἅπασι καλοῖς, ὅσω ἡ γῆ 
φύει. Φασὶ δέ τινες, ἔφη ὃ Σωκράτης, ὥ Κριτόβουλε, 15 

καὶ ὅτων δῶρα διδῷ ὁ βασιλεὺς, πρῶτον μὲν εἰσκωλεῖν 

τοὺς τολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας, (τι οὐδὲν ὄφελος 

πἰολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶεν οἱ ἀρήζοντες )" δεύτερον δὲ, τοὺς 

κατασκευάζοντας τὰς χώρας ἄριστω καὶ ἐνεργοὺς τῦοι- 
“Ὁ ““ “ ΝΙΝ ξ΄ ΓΥ “ ΥΨ 3 

ουντῶς᾽ λεγοντῶ τι οὐδ᾽ ἂν οἱ ὠλκιμοι δύναιντο ὥν, εἰ 
δε τῇ δ .3 7 

μὴ εἶεν οἱ ἐργαζόμενοι. Λέγεται δὲ καὶ Κῦρός ποτε, 10 
., 5 Ψ; Ν Ἂς ΄ » -»-" "»- 

ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένητωι, εἰπεῖν τοῖς 
Ἢ -ς »" ΄ .“ ΔΑΣς ἊΝ οἷ 5 

ἐπὶ τὼ δῶρα κεκλημένοις, ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὼ ὠμ- 
΄ " ͵ὕ 7 Ἂς “Ψ 

φοτέρων δῶρα λαμβάνοι: κατασκευάζεν τε γὰρ ἄριστος 
35 3) Ἷ . -“ ΄ 

εἰνωι ἔφη χωρῶν καὶ ἀρήγειν τόςς κατεσκευασμένοις. 
ἊΨ, ΄ 3} ὁ τ 7 Θ᾽ ͵ὔ » 

Κυρος μέντοι, ἔῷη ὁ Κριτόβουλος, ὦ Σώκρατες, καὶ ἐπη- 17 
7 ᾽ λ ἢ ᾽ -“" 5] Ροχ ἊΝ ͵ 

γώλλετο οὐδὲν ἥττον, εἰ ταυτῶ εἐλεγεν, ἐπι τω χωρῶς 
" Ἄς; ""-"- ᾿ Ἂ 5 "᾿ Ἕ 

ἐνεργοὺς τσοίειν καὶ κατασκευάζειν, ἢ επὶ τῷ πολεμικὸς 

εἶναι. Καὶ ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, Κῦρός γε, εἰ 18 
2 ͵ὕ ε ΕΝ Ψ»ΆΆΆΨΓ] τ Ν 2 

ἐβίωσεν, ὥρίστος ὧν δοκεῖ ἀρχῶν γενέσθαι. Καὶι τούτου 
7 7 ἧς ΄ ΠῚ ΒΕ 7] Ἧ, 

᾿ τεκμηρίῳ ὠὡλλὼ τε τπολλῶ παρεσχήτωι, κὠὶ ὁπότε Ὅερι 
[6 λῶν ΟΣ Ν ,ὔ Ἂς 

τῆς βασιλείας τῶ ἀδελφῷ ἐπόρευετο μωχουμένος" πωρῶ 
᾽ν ΄ 7 ἣν ΄ 5 Ὁ" ὌΝ ν ὦ 

μεν Κύρου οὐδεὶς λεγετῶς αὐτομολήσωι ὥρος τὸν βασι- 

15. ἄριστα) Ῥατ. Ο, εἰ Ὦ. οπηῖῖ- 
ται, Π). ρτθίειοα σάς. 

τό. βασιλεὺς γεγένηται.) Ογταὰβ 7- 
ποῦ, αἴ τερὶβ Π] 15, εἴ ααΐϊα ἴῃ ἴπᾶ 
αἰτοπα νέα γαρῖβ τα εἴ Ποποτεβ Πᾶ- 
Ὀεραΐῖ, ἀϊοϊζατ, αἱ τηοπεί ὙΝ εἰΐκε. 

ἰσὶ τὰ δῶρα) ἴῃ πιδγρίης Ουεϊξ, 
ἐπὶ δαἀίοτρίυτῃ εἴ - Ιάετα ἀεϊπάς ἀμ- 
φότερα ἀαῖ. Ῥοῆεα ἄριστον Ῥατί[, Α. 
Ο. Ὁ. ἀδηῖ. 

17. μέντοι] Ἑάά, νεῖ. Οαε]ξ, Τρ ῖ. 

Ῥατῖί. Α. ἀδηΐ μὲν σοίνυν, 
ἐπηγάλλετο) ΕΠ εχ ςοπ]εξζατα 5.6- 

ῬΏδΔηΙ ρῥτὸ ἐπηγγέλλετο. ϑεά σορυ]α 
χαὶ ἱπ Πᾶς ἐεηίεηκία ρίαπα ᾿μ {115 εἴ, 
τηοηςητα εἰίδτι ὙΝ εἰΠκῖο. 

χώρας] Μα]6 7υπίϊπα τῆς χώρας. 
Ὠεῖπάς πολεμικοὺς νυ ]ραία πὶ αηΐεα οχ 
πηατρίπε ϑίορῃ,. εἰ ὙΠΠοΙ,, Θαε] ἢ, ἐἐ 

Τλρῇ, οοτγεχῖς Ζευπδ. 
18. δοκεῖ } Μα]ὲ συεϊῇ, δοκῇ, ἠαοά 

ἴδσμεγα δάίοῖνιε Ζεαπε. 
καὶ ὁπότε] Ἑυεταπί, αἱ καὶ ὅτι 

ὁπότε ταδὶ] θη, 4105 ταξθ!!ς Ζεαης 
ἴα, αὐ ἀἴσαῖ, ἴῃΏ Ἐχρεοάϊίοπε Ογτὶ ἱ, 
95 16. εἀπάεπι εἴτε ογατοπὶς γαξὶα- 
Ιᾶτη. Αἴ νεῖὸ ἴῃ {εέξ. 16. π|ἢ}} εξ 
ἤτη]α, {εἀ [εξὶ, 29. εἴ : σεχρμήριον δὲ 
τούτου καὶ τόδε' παρὰ μὲν Κύρου, δούλου 
ὄντος, οὐδεὶς ἀπήει πρὸς βασιλέα---α'αρὰ 

δὲ βασιλέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλϑον, 
Αἱ τα ροῖ μαχούμενος εταῖ ΠῸπ σοτ- 
τηᾶ ρΡοπεπάμγη, [εἰ πιδ]ογ ἀϊ 8 πέλιο ; 
Ἰά ᾳφυοά ἔεοϊ. 

πρὸς τὸν βασιλία] δῖ. ουτὴ 7 ηεἶπ8 
Ζευπε ; ἀτγι!οα απὶ συγ τε] αἷ5 εὐ ά. 
εἰ σαεϊξ, Γρῖ, οαὐῆς Ψ εῖκε. [πὶ 
Ἰοσο Απαθδίεοβ υἱ τεδὶς οτη 9 Ηξ 

54 
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λέα, σαρὰ δὲ τοῦ βασιλέως πολλαὶ μυριάδες, πρὸς Κὺ- 

19 θον. Ἔγω. δὲ καὶ τοῦτο πνως μέγα τεπμδῆριια ἄρ- 

χοντος ἀρετῆς εἶναι, ὦ ἂν ἑκόντες ἔπωντωι, καὶ ἐν τοῖς 

δεινοῖς ταοιρου μένειν εθ:ε ἐλωσιν. Ἐκείνω δὲ καὶ οἱ φίλοι 
ἐ 

» ΄ - 7 να 

ζῶντί τε συνεμώχιοντο, καὶ ὠποϑιανόντι συνωπέϑανον 

᾽, ΄ ΄, Ε] τᾷ 

τόντες τερὶ τὸν νεκρὸν μωχόμενοι, πλὴν γε Ἀριαίου. 
5 -“ δι. δ΄ γον "Ὁ" » Ψ ΄ [4 

Δριωίος δ ετυχεν ετι τω ευωνυμῷ κέρατι τετωγμένος. 

ἰγα « -“ μ ͵ - Κῇ 27) 

20 Οὗτος τοίνυν ὁ Κυρος λεγέτῶι Λυσάνδρῳ, ὅτε ἦλθεν ἄγων 
» "ν ᾿Ὸ τ » 7 »“»ὝἭἪ ἐγ 4 

ὠὕτῳ τῷ ώρω τῶν συμμώχων δῶρα, φὡλλὼ τε Φιλο- 

Φρονέῖσϑ᾽ αι, (ὡς αὐτὸς ἔφη ὁ Λύσανδρος ξένω ποτέ τινι 

ἐν Μεγάροις διηγούμενος) καὶ τὸν ἐν Σάρδεσι παράδεισον 
» 7 5. νὰ 5 

ἐπιδεικνύνωι οὐτὸν εῷη. 
ΕῚ ΝΣ ΔΑ » 7 , Ἂς 

Ἐπεὶ δὲ ἐϑαύμωξεν αὐτὸν ὃ 

Λύσανδρος, ὡς καλῶ μὲν τῷ δένδρα εἴη, δὲ ἴσου δὲ τὰ 

τσεφυτευμένω, ὁρ.9 οἱ δὲ οἱ στίχοι τῶν δένδρων, εὐγώνιω 

δὲ πάντα κωλῶς εἴη, ὀσμαὶ δὲ πολλαὶ καὶ ἡδέιωι συμ.- 
» » Ὁ" »-᾿ "»-Ὁ ͵7 

σπωρομώρτοιεν αύτοις τοερίιπῶτουσι" καὶ ταυτῷ ϑαυμάζων 

ΔΥΚΙσαΪ 5, ἔδοις δάἀάϊτα τη τ] δι ὈΓΌΓΑ 
δούλου ὄντος. ἸσίταΓ εἰἰαπλ παρὰ σοῦ 
βασιλέως τεποπάσπι εἴ, πὲς δ ΠῚ 
Ουεὶῖ, οὐλιττεπάπς ἁγία] 5, αυοά 
ξαξζατῃ τεέϊε ἴπ Λπαδαῇ, δὶ παρὰ δὲ 
βασιλέως πολλοὶ “«ρὸς Κῦρον ἴ[ἃ ἀϊοίζατ, 

υχ ςορίτατίομε τερείεπάμπι ἢς Κῦρον, 
δοῦλον ὄντα. 

19. καὶ σοῦτο) Οορυΐαπλ οπλίτοῖς 

Ῥδι, Ο. Ὁ. 
ἕπωνται)] ϑίουθι ἤδη Ἰεξιοηεπ 

τεξτα ρῥγθοῖ!  Ζεὰπο νυ]ραῖο πείϑϑων- 
σαι. Μαῖα περίεχὶς ΟΝ εἰῖκε : ΠᾶΠῚ ίε- 
ησξηβ παρωμένειν τηδηϊίεῖο τείῳγτ 
αὐ ἕπεσθαι. 

τολήν γε] Ουεϊῦ. Τιρῖ. Ρατ. Α. Ὁ. 
Ὁ. εἰ Ἰοσὺβ Αηδβραΐδοβ εξὲ, 31. οπηῖῖ- 
ἴὰηΐ γε- 

᾿Αφιαῖος δ᾽ ἔσυχεν] Τὰρί, ἰαε ᾽Αρι- 
αἴος ο΄αΕ: Ιῃ Δπαθαῖ ει οὗ τος δὲ σε- 

ταγρέξνος ἐσ τύγχανεν ἐσὶ τῷ εὐωνύμῳ σοῦ 

ἱπαικοῦ ἄρχων. ϑεἃ τοϊὰπὶ ΠΟΟ πγετη- 
Ῥτατὰ εχ Αμδθδῇ ἃ Πἰυτᾶτίο [ας ἴπ- 
Τετίατα Ηεϊπάοτβο (υἱρισαπιὶ ἀβδητςὶ- 
ἴῸΓ ετἰᾶπὶ ΨΥ εἶΚο. [ἢ Απαθαῇ 1. 8, 5. 
Οοάεχ Ετου. ᾿Αρισταίας ἀδὶ, πο 3 
᾿λριδαῖον νοσᾶῖ ; ̓Βαταπιῖς Β]ατη Νε- 
Ῥο5 οδρ. νἱ. Ατἤάρυπι Παθεῖ. 

20. Λυσάνδρῳ--- φιλοφρονεῖσθαι} Ογ- 
τΟΡ. ἴΠ. τ, δ, Κῦρορ---ἄλλο μὲν οὐδὲν 
ἐφιλ οφρονήσα το αὐτῷ. αυεπὴ Ἰἰοοσυπι ἰε- 

τῇοτα Γα[ροξζατῃ μᾶθαϊ. Ρατῖΐ, Α. φι- 
λοφρονῆσαι ἀδῖ. 

ἐπι. αὐτὸν ἔφη) Τοποὶ. εἰ Ὑγεϊῆ- 
ἃηᾶ ΟΠ νεγθο ἔφη ρῥτγϑεγαης αὐ- 
σός. Ἰῖδ οταῖϊο ααϊάςπιὶ ἂς τεξϊα, Γεὰ 
Γρεοῖεβ. βταία περ] ρεητίςθ, χε αἶα- 
Ἰοραπιῃ ἱπιϊταῖατ, οὈΐοαγαίαγ εἴ ρεγὰϊ- 
ἴΌΓ, : 

21. σὰ πεφυτευμένα )}͵ Ατςσα] τὰ ο- 
Τα τῇ τη 8] 1τὰ : τεάϊτ Επἰπὶ Ογαῖϊο 
δα οδάσπ) δένδρα, Ὠἰ ἢ τὰ σεῴῷυτ, ἢο ἰη- 
τογργείοτῖς, αἱ δὰ ἀτΓαπλδις της πι- 
Ῥτγυπὶ Ῥοπίποδηῖ, υδῇ ἢτ: ὡς τὰ δέ»- 
ὃς α τὰ πεφυτευμένα καλὰ μὲν εἴη, δὲ 
ἴσου δὲ πεφυτευβένα. 

εὐγώνια) ἀμηημηη {μδαξαπι χες ῥπμ- 
γαμὶ εχ Ὦ. 1. τα! Οἴσεγο ἀὰ 86- 
πεέϊαϊες. οἂρ. χνὶϊ. ἀϊνεγίαπ) Γεσστιις 
Ἰεξεϊοπετη, πἰῇ ἀβ ἴμο αἀάϊάϊε. εὐγώ- ᾿ 
γι ΘΠΪΠῚ δένδρα πάντα Ἰϊσεὶ ετἰᾶπ} ἀς 
αἸγοξης 1: σι ηοιη Ο7 οὐ ηδμς αἴθος 
ΓαΠῚ ἰπιδγρτεῖατι, αὰο5 ἐχ ἢ. ]. Ἰάετῃ 
ΟἸσετο ροίαϊι. 

συμπαρομαρτοῖεν) ἘΔά, νεῖ. συμεσα-- 
βομαρτοῦσι, (αἴξ ο ---οῦσαι ἀςάϊ, Κὸ- 

ἘΝ 

᾿ 
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εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐγώ τοι, ὦ Κῦρε, τυώντω μὲν ταῦτω ϑαυ- 

μάζω ἐπὶ. τῷ κάλλει, πολὺ δὲ μᾶλλον ἄγαμαι τοῦ 

κατωμετρήσαντός σοὶ καὶ διωτώξαντος ἕκαστω τούτων. 
᾿Ακούσαντα δὲ ταῦτω τὸν Κῦρον ἡσϑήνωίΐ τε καὶ εἰπεῖν" 22 

ἣν Ἁ 5“ 7 ᾽ Ἀ 9 ᾿ς νΆ 

ταῦτα τοίνυν, ὦ Λύσανδρε, ἐγὼ τπάντω καὶ διεμέτρησα 
γῇ 4} ΟῚ δ“ οὰ 7] Ἁ 2 7 

διέταζω" ἔστι δ᾽ αὐτῶν, φάναι, ἃ καὶ ἐφύτευσα 
ΘΞῬ. ὍΝ 

αυτος. 
ς ͵ 3, Ε ΄ ᾽ .ἣ 

Καὶ ὁ Λύσανδρος ἔφη, ὠποβλέψας εἰς αὐτὸν, 29 
ἊΝ ἰδὰ ΓΝ ς ψ Ν ΄ τ δι Ν “ 

κωι ἰϑῶν τῶν τε ἐμωτίων τὸ κώλλος ὧν εἰχε, κῶὶ τῆς 
» »Ἣ»" » ΚΟ Ν Ὁ »-Ὡ»ὉᾺΆ Ν »"Ὁ “4 

ὁσμής οἰσιομενον, κωὶ τῶν στρέπτων καὶ τῶν ψελλίων 
ων ΄ ϑι ἴλ 7 τς πὰ ΕῚ »“, 

τὸ κάλλος, καὶ τοῦ ἄλλου κόσμου οὗ εἶχεν, εἰπεῖν, τί 
΄“΄ [ “» 

λέγεις ; ᾧΦάνωι, ὦ Κῦρε’ 
ἈΝ Ἂς »“ -“ 

γὰρ σὺ ταῖς σαϊς χερσὶ 
͵ Ὑὼ 5, τὰ Ν “ » 

τούτων τὶ εφύτευσας ; Καὶ τὸν Κυρον ὠποκρίνωσι᾽ αι, 24 

ϑαυμάζεις τοῦτο; ἔφη, ὦ Λύσανδορε. 7) 7 ἣς 

Ομνυμιί σοι τὸν 
Λ - ε ͵΄7 Ν Ν »“» Ν . 

Μίϑρην, οτῶν Ζερ υγίώιγω, Κη πώποτε δειπνήσαι ὥθριν 
ε "“" ὮΝ »“ »“ ὃς » »" 9 

ἱδοώσωι, ἡ τῶν πολεμίων τί ἡ τῶν γεωργικῶν ἔργων με- 
“Ἢ 3 “" ΄ 7 

λετῶν, ἀεὶ οὖν γέ τι φιλοτιμούμενος. 
Ν ΕἾΝ ΄ » 

Καὶ ὠὐτὸς μέντοι, 25 

ἔφη ὁ Λύσανδρος, ἀκούσας ταῦτω, δεξιώσωσϑαίΐ τε αὐτὸν 
Ν » »" 7] Ὁ 5», Ὁ »“Ὕ»Ἡ νι κα 

καὶ εἰπεῖν, δικαίως μοι δοκεῖς, ἔφη, ὦ Κῦρε, εὐδαίμων 

εἶναι" ἀγωϑὸς γὼρ ὧν ἀνὴρ εὐδαιμονεῖς. 

ΓαΠ) εχίαϊ εἰϊατι ἴῃ τηλγρίπς Ὑὶὶ- 
Ἰοῖ, 

-τσάντα μὲν ταῦτα] Ἐλά, νεῖτ. Οαε]Ὲ, 
Τρ. Ῥαπ, Α, Ο, Ὁ. οπιϊταπιὶ ταῦτα. 

22. ταῦτα ποίνυν] Ῥατὶί, Α. ταῦτα 
μέντοι ἄαϊ. 

ἐφύτευσα] (ααϊϊο ἐγὼ ἐφύτευσα ἀ6- 
ἀϊε. 

23. οὗ εἶγχεν, εἰσγεῖν,] Θυοά τηᾶτρο 
ϑίερῃ. δάϊογ ρίαπι Παῦεὶ δὰ αἰσγϑόμε- 
“ος τἀπαυάτη ἰοτρίατο ναγείαί 8 Π1» 
ἀγάμενος, πο ἰΠ1ὺ ρετίποτε, Γεὰ ρο- 

. {5 ἀητο σσρεσισῶν ΕΧοϊ ἴδ, ναγὰ εἰ 
Ζειη Γαρί οἷο, Θαυΐῃ πγεγατοτυτη 
ὈτατΙΟἢἾ5. σοποὶϊηἶταβ, νόθα [πὰ 
Ρίδῃς βαρίτατα ταὶ νἱάδτυγ νοὶ ροῖ 
κάλλος νεὶ γμοῇ εἶχεν δαάοπάσπι, (ε- 
τογὰ πὶ ψελίων οἷ ἴπ ΤΊρ, ᾿ῖρτο. Ψι- 
λἴων ἴῃ ῬΑΠΓ, Α. Ο. Ὁ. 

ἤ---σαῖς] Τρ, ἥ, Οαβαϊο σαῖς 
Ὁτηϊῆι. 

24. Μίῶρην] Οοπιρᾶγα Οντορ. νἱϊ, 
5. 53. τι ροῖξ ἰρβν κῶν ΟΥ̓ΑΙΓΙ Ῥατγΐν 
ΘΡὮΣ 

ἀεὶ οὖν γέ σῇ Ἥος εβξοιὶ οχ εἀά. 
Ργ. Ὁοάά. ζαεῖις, Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. Τὰρῖ. 
{οτίρτατα ἢ ἀεὶ ὧν γέ τιν, απ Οαῇα- 
Ἰῖο πιαίανϊτ ἴῃ ἀξὶ ὧν γέ σοι, ϑίορμα- 
ΤῸΝ ἴῃ ἀεὶ ἕν γέ τοι, Βιοάξου8. ἀεὶ κα- 
λῶν γέ τι. Οαγπετατι σοπ)θξζαταται ἢ 
ἄλλων γέ σι στη Ζουηῖΐο ἐεσαζαβ οἵξ 
Ἅ εῖκε : τε τϊμὶ νιἀοθαῖαγ τ ἀε- 
Ῥεῖ εξ ἢ ἄλλο γέ τι. Νοῆτγαμι εα 
ἀϊξζα π ρτοὸ ἀεὶ γοῦν τι φιλοτιμ. 

25. δοκεῖ, ἔφη.) Βαά, νεῖξ. ἔφη 
οὐλϊταπί, ααοά αἰάϊαϊε Βίερη. εἰ Πα- 
Ὀει συςῖ, οαπὶ πηατρίης ΨΊ]οΙ 

ὧν ἀνὴρ} Ταπεῖπα ἄν, Οαἤδ]ο ρἴαπο 
οτηῖϊτς ὧν, ᾳφαοΐ Παῦεὲ εἰἰατη πλᾶτρο 
ΨΊΠοΙ. Οἰσοῖο νογέῖο: Πεέξε σνεῦο ἱδ, 
γε, δεαίμη ζεγμη, φοΊ ὐὐ ἐμὲ 
ἐμ ζογίμσα σοι επξία ἐδ, 
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δὰ ψ τὶ ἡ ἣν ὐὐηο 
2 Ν »" } « 

ΤΑΥ͂ΤΑ δὲ, ὦ Κριτόβουλε, ἐγὼ διηγοῦμαι, ἔφη ὁ Σω- 
ε ἀρὰ » ἢν» ς 7, 

κράώτης, ὅτι τῆς γεωργίως οὐδ᾽ οἱ πάνυ μωκάριοι δύνωνται 
ΕἸ » « 5 ΔΗ͂Σ “ - 

ἀπέχεσϑιαι. Ἔοικε γὰρ ἡ ἐπιμέλειω αὐτῆς εἶνω! ὥμιω 
« ͵ ΕΣ 3, 37) 

τε ἡδυπάϑειώ τίς καὶ οἴκου αὔξησις, καὶ σωμώτων ὠσκή- 

σις εἰς τὸ δύνωασθωι ὅσω ἀνδρὶ ἐλευϑέρῳ προσήκει. 

2 Πρῶτον μὲν γὰρ ἀφ᾽ ὧν ζῶσιν οἱ ἄνθρωπει, ταῦτω ἡ γῆ 

φέρει ἐργαζομένοις" καὶ ἀφ᾽ ὧν τοίνυν ἡδυπωϑοῦσι, προσ- 
ἦν "ῇ Ἀν »“Ὁ ἃς ἊΝ ἐν 

δ επιζερε. Ἐπείιτῶ δὲ ὅσα κοσμοῦσι βωμοὺς καὶ ἀγάλ-- 

ματω, καὶ οἷς αὐτοὶ κοσμοῦντωι, καὶ ταῦτω μετὼ ἡδέ- 

στων ὀσμῶν καὶ ϑεωμάτων παρέχει" ἔπειτω δὲ ὄψνω 
Ἂς Ν ΄ « 

πολλὼ τὰ μὲν φύει, τὼ δὲ τρέφει" καὶ γὰρ ἡ προβω- 

᾿τευτικὴ τέχνη συνῆπται τῇ γεωργίῳ" ὥστε ἔχειν καὶ 
-“ ᾿ ΄ ᾿ ΗΥ̓ ΘΟ 

Θεοῖς ἐξαρέσκεσθωι ϑύοντως, καὶ αὐτοὺς 
κ ϊ “9 ΄ ΠΆΙΣ Ν » 5. “ ᾿ς 

4 Παρεχουσὼ δ᾽ ἀφϑονώτατ᾽ ἀγωϑὰ, οὐκ εὖ τῶυτῶ μετῶ 
΄ Ἅ Ε Ν ᾿' ἱορέ Ἂς 

μωλοωκίως λαμβάνειν, ὡλλὼ ψύχη τε χείμωνος καὶ 

χρήσϑαι., 

Οδρ. Ν. τ. δσι--οὐδὲ οἷ] διοθθυς 
Ρ. 372. ὅτι περ, ΟΠ. οὐδ᾽ οἱ ἀαε. θε- 
ἱπὰς αὐτῆς ἡ ἐπιμέλεια ΘιοΌδοι5. 

εἰς σὸ δύνασϑα,]. ϑιοῦδουβ καὶ εἰς τὸ 
δ. εἰ ΡΓῸ ὅσα ἄδι ἅ. 

2. ἐφ᾽ ὧν ζῶσιν] Ἐτυραπι νατῖα σε- 
Ὡδτὰ, ἀπάξ ζείδωρος ἄρουρα ἩΟΙΊΘΙΟ 
αἰξιᾳ. ὄψα ἀεῖποερβ ποπιὶπαπίωγ. Ασα 
τἰσα] ατὴ οἱ Δηῖα ἄνθρωποι οΥητ 510- 
Ὀφουκ. 

σροσεσιφίρει)] Ηος εἴ δίορεὶ ᾿εξιῖο 
ῬΙῸ προσέτι φέρει, απ Γαδάσπίε Ποτ- 
ΨΊΠΟ τεσερογαπὶ Ζεαης εἰ δ εἶκε. 
ΜΊΗΙ τοίνυν ἀἰριϊοεῖ, ἔογία ἴῃ ὧν τίνων 
τηυταπά τη. 

3. ὅσω κοσμοῦσι] Οοάεχ Ῥατί, Δ. 
διοῦεοὶ ἢαδει Γοτὶ ρα πη: καὶ ϑεσὺς κοσ- 
μοῦσι καὶ βωμοὺς, Ομ ΠῸ ὅσα, ᾳφαοά ἱπ 
Ουε!ῖ, τδουπάα πιᾶηὰ5 δαίοτιρῇε : 
Ππᾶτὴ ἰπ (οχίω εἰς ὅσοι, αὐ ἰη Ραγι, Δ. 
ο. Ὦ. εἰ πιαγρίπε ΨΠΠοΙ. αοὰ εχ 
ὅσοις οτέαπ) ΕΠ νἱάδίωτγ, ααοά ταϊῃὶ 
Ῥγρρίασει. Ετίατη ἀειίποορβ Οοάεχ 
ΘΙΟΌΘΟΙ καὶ οἵοις Βαδες. [{π|ε]]Πἰρα πίυγ 
οτος εἴ σογοηδρ, 4 115 ἈΓΘ0 ἀεογυσα,, 
ππιαϊαονα, νἱἰξιϊτηος εἰ (δοτ ποαπίεβ 

τεάϊ πιπίαγ. 
πολλὰ τὰ μὲν] Οοάεχ ϑιοδεὶ τὰ͵ 

μὴν πολλά. τηᾶ]6. ἀεϊπάς προβασικὴς 
ΠΟῚ τηϊηὰ5 ἱπερίθ, συδηαθδατη πἰδ 1} 
τείεγγε δι γα δαῖαγ Βαοῃ. Προβατεία 
εἰ ϑιγαθοηὶ, Ρ] αἴάτοῃο, .] Δ ηο. 1 

ϑεοῖς ἐξαρέσκισϑαι) Ὧδε γεπαῖ. 1. 3. 
εἴ ἀρέσκοντες ϑεοῖς ὅμως ἰσελεύτησαν. 
δεὰ ἀϊνετία εἰ υἱτυΐααε ἰοοὶ γατῖο εἰ 
νΕΙΌΪ ἔογπηα. 1πίτα ἰδπιθη ἰεξϊ. 19. 
ττἀγατα ε ἐξαρεσκευομένους, σοῖς Θεοῖς. 
Αἱ ἴῃ Μεπηου. ἵν. 3, 16. ἱεροῖς Θεοὺς 
ἀρέσκεσθαι. Βεπιοῖμεποβ ἐξαρέσκε- 
σϑαι δώροις τινὰ ἀἰχὶξ Ρ. 1396. Οοηίτα 
ὙΤΒοορπὶς. νεγτὰ 740. σπονδὰς ϑεοῖσιν 
ἀρεσκόμενοι ἀἰχὶξ ρΙο ϑεοὺς σπονδαῖς. 
ῬΙο αὐτοὺς Ῥατι. Ο. ΠΏ. ἀδπὲὶ αὐτοῖς. 
χρῆσπαι, εἴ ΘΕ ἢ, ἃ ΡτΙπτὰ τηδΠὰ. 

4. ἀγαϑὰ) Οἰηϊες Οοάεχ Ρατγι,, 
Α. ϑιοδεβὶ. δὲ ρο παρέχουσα Ῥατῖί, 
Α. ἀφϑονώτατα ἀαπῖ Ῥατίί, Α. Ο. Ὦ. 

ψύχη---ϑάλπη] Πεθεΐαγ ϑίθρμδπο, 
Ρτο οἀά., διοῦφιὶ, συεὶῇ, Ρατ, Α. Ο.. 
Ὁ. φύγε: ϑ αὐ λ  ς ΟΥ, Ογτορεάϊς ἱ.- 
2.10. Βεΐηάε γυμνάζουσα διὰ «. χ΄- 
Βᾶθοί διοθδευς. 
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ϑάλπη ϑέρους ἐϑίζι καρτερεῖν" καὶ τοὺς μὲν αὐτουργοὺς 
»" -“ 7 » Ν ϑνζιρω. 

διὼ τῶν χειρῶν γυμνάζουσω, ἰσχὺν αὐτοῖς τροστίϑησι, 
Ἂ, Ν “»» ͵ -» » 7 «Κ᾿ 

τοὺς δὲ ΤΉ ἐπίμελείου γεωργουντῶς, ἀνδοίζει, ὥρωι τε 

ἐγείρουσω, καὶ πορεύεσιϑωι σφοδρῶς ἀναγκάζουσα. Καὶ 
ῪΝ ᾽ »" ΄ 5 »" 7 »» ΕΣ -« ε»Ἥ»Ἤ 

γῶρ εν τῷ χώρῳ καὶ ἐν τῷ ὥστει ὠεὶ εν ροῦν οἱ ἐπτζο- 
΄ Ἂ ΓΟ ε ΕῚ 4 ἃς « 

ριωτῶτῶι πράξεις εἰσιν. Ἐπεταω δὲ ἥν τε σὺν ἱππωὸ 
“'ν, μα Ν »" 4, ͵7 Ν ω « 7 ες 

ὠρήγειν τὶς τῇ τοόλει βούληται, τὸν Ἱππὸν ἱκανωτατήη ἡ 

γεωργία συντρέφειν᾽ ἥν τε πεζῇ, σφοδρὸν τὸ σῶμα παρ- 
νὉ Ἶ 7 ᾽ »Ἅ Ἄ τ᾿ »“" νΝ 

ἔχει" ϑήρωις τε ἐπιφιλοπονέϊσιϑ'ωι συνεπαίρει τὶ ἡ γη καὶ 

κυσὶν εὐπέτειων τροζφης τπαρέχουσω, καὶ Θηρία συμπαρώ- 

τρέφουσω. 
Ἂ Ἃ Ὧ ολ ε 7 

᾿Ωφελούμενοι δὲ καὶ οἱ ἵπποι καὶ αἱ κύνες 6 
5 Ν ψὉ ΄ὔ 5 » ᾿ “Ὁ . Ἁ .«“ 

πὸ τῆς γεωργίως, ἀντωῷελουσι τὸν χῶρον, ὁ μὲν ἱππος, 
«[ 7 ΄ς Ἃ ᾽ Ν Ε ΄ 

τρωΐ τε κομίζων τὸν κηδόμενον εἰς τὴν επιμελείων, καὶ 
ΕΙΣ ͵ "ἢ 3 ν 9 ΄ ε Ν 7 7 

ἐξουσίαν τωρέχων ὀψὲ ὠὐστιενῶι" ὧν δὲ κυνες, τῶ τε 9η- 

͵ ᾽ ͵7 αὐ τες Ἃ τε Ν , Ν 
ριῷ ὠὡπερύκουσωι ὠπὸ λυμῆς κωώρπῶν ον προβάτων, κωι 

τῇ ἐρημίῳ τὴν ἀσφάλειαν συμπαρέχουσαι. Παρορμώ δέ) 

ἐσιμελείᾳ} Οατα οἔ ἱπἰρεξεοπε, αἱ 
“ἀοταϊπαπι, ϑεηθεηβ ἀνδρίζει ἀεὈείυτ 
δίοθθο : εἀά. (Οαε]ξ. Ρατ, Α. Ὁ. Ὁ. 
Τιρη. ἀνδρίξεσϑαι ἀαθαπι. 

πρωΐ σε] (ορυϊαιη εχ ϑίορδθο εἰ 
Οὐεἰξ, δάϊεοῖς Ζεαπε : ἰθίάεπι χωρίῳ 
Τουρίαπι εχταδί. 

ἐπικαιριώπωται) Κές ὑπαχκίπε οῤῥον- 
ἑωπα ἤνε μέϊίες τὰς Ὁ εἰΠκῖο, πη] Πὶ 
ῥγαείῤμα. ϑιοῦθαβ πιαὶ]ς Ομ ἀεὶ 
Πμαῦθεὶ ἐσικαιρόταται. ΜΙῃὶ ργεῖοτοα 
νετθα καὶ ἐν ἄστει ΔῸ 4Ἰεπᾶ τηᾶηὰ 80- 
οεἰπηῆξ νι ἀεπτυγ. 51 (πὶ ἃ Χεπο- 
Ῥῃοπίᾳ ρῥτοίβέϊα, νἱἀείογ 15 τηϊῃὶ ὥσ- 
περ καὶ ἐν ἄσσει (δα! Π[8, Ῥατγ, 1). καὶ 
τῷ ἄστει ἀδῖ. 

ἐν ὥρᾳ} ὅ00ο, ἢαῖο, σετῖο ἴεγέροσε, 
ὥρωις ἀαῖ Ῥατὶί, Α. 

5. Ἔπειτα δ] ἘΕχ ϑίοδθε δ᾽ δή)εοὶ 
οὐπὶ Ζευηΐο : ἰάεπη 851. ἀείποερβ τῇ 
χώρᾳ βουληϑῇ τις. ΕΠ ἀρήγειν τῇ πό- 
λὲ τησπυς οἷνὶ5 Αἰπεηϊεπῆβ : ἤνα 
Ἰηΐεγ ἐαυΐες ἔεα ρεάϊτεβ ποπΊβη ρτο- 
διεδίυτ,, 

συντρίφειν)] Οοάεχ ϑιοῦθεὶ εἰ Ῥατ. 
Α. ΠηΊρΙοχ τρέφειν ἀαηῖ. Πεΐποερβ 
Βιοῦδουβ ὨᾶΌεῖ: ἐν ταῖς ϑήραις τε φιλ. 
συγεπαίρι σε ἡ γῆ. [εὰ Οοάεχ σῶμα ἐν 

ταῖς ϑήραις φιλ. συνεπ'αίρεται ἥ γῆ. 

Μαυϊράΐαγῃ, ᾳφαοά εἰς εἴἴαπὶ ἵπ ΟΕ] ἢ. 
Ῥατ. Α. Ὁ. Ὁ. Γρῦ. συνεπαίρει τῇ γῇ 
οοττοχῖς ϑίερῃ. 

6. ᾿Ω φελούμενοι----οὶ ἵπποι] ἘΔΙ εὲ 
Του ΡῈ ΠΡ] ἀπῖε Ζεαπίαπι ὠφελούμεναι 
--οὶἱ ἵσποι. Ῥατι[. Α. Ο. Ὁ. ὠφελούμε- 
ναι ἄαηϊ, [εὰ Α. καὶ ἵσποι, Ο(,, καὶ αἱ 
ἵσποι, Ὁ. καὶ οἱ ἵπποι. Ζειηε ε 7η- 

τἶπὰ εἰ ϑίοθεθο ὠφελούμενοι, ς ϑίοθεδο 
οἱ ἵπποι ἀράϊϊ, φαΐα ἡ ἵαπος Θαυϊταϊα8 
ἀἴοὶ το ες. 

αἱ κύνες ΟμΕΙΕ. ἃ ρΥῖπια πιᾶηὰ οὗ 
πύνες ΠαΡαῖ {οτὶρίαπι: 0 βΈΠΕΓα 
σᾶηδ5. ὑπίνογ πὶ ἀΡρΟΙ]ατΓΙ (Ὁ]ε πὶ ἃ 
Οτοϊβ. 

ὀψὲ] ϑιοῦειυβ εἀΐϊτὰς τῆς δείλης» 
(οτὶρίας τοῦ δείλης ἀδῖ, 

ἀπερύκουσαι) ϑιοῦεθαβ Τοτὶρῖα8. ἀδὶ 
συνεξαίφουσαι κωλύουσι. 

καὶ τῇ ἐρημίᾳ} ἴτὰ εχ ΘιΟΌδθο ἴοτὶ- 
Ρίο νυ]ραίαπιὶ καὶ τῇ σε ἐρ. σοτγοχὶζ 
Ζευπο. ᾿ 

. ἸΠαρορμῷᾷ} ϑιοΌδοι5. συμεπιαρορμᾷξ 
ἄαι ; αὐυοὰ ρῥτθίεγαπη. [Ιηΐτα δπὶ πὶ 
σᾶρ. νἱ. το. εξ συμσαροξύνειν, Ῥατὶ, 
Ο. Ὁ. « οπιτζαης. 
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. " πύν , δ " .-“ 7 ε “ ἥἢᾷ 

τι καὶ εἰς τὸ ἀρήγειν σὺν ὅπλοις τῇ χώρῶ καὶ ἡ Ὑγή τοὺσ 
Ν᾿. » τ ἘΣ Ν ΄ ᾿ -» 

“γεωῤγους, εν Τῷ μέσω τοὺς κωρποὺυς τρεῷουσα τῶ Ἀρώ- 

- ζω 7 

δ τουντι λαμβάνειν. Καὶ δραμεῖν δὲ καὶ βωλεῖν καὶ ττη- 
“ ᾿ ἐ ΄ ΄ ἢ “ 

δσαι τις ἐκῶνωτεῤους τεχνῆ γεωργίας τσώρέχεται ; τις 

-“ 3 ΄ 7 ΄ 3 Ὥ 7 Δ 

δὲ τὸς ἐργαζομένοις τλείω τέχνη ἀντιχαρίζεται ; τίς δὲ 
., ν᾿, » ΄ ΄ Ζ ἡ 

ἥδιον τὸν επιμελόμενον δέχεται, προτείνουσω προσιόντι 

λωβεν ὅ τι χρίζει ; τίς δὲ ξένους ἀφ᾽ ονώτερον δέχεται ; 

οχειμάσαι δὲ πυρὶ ἀφϑόνω καὶ Θερμόῖϊς λουτρόϊς ποῦ 

πλείων εὐμώρειω ἢ ἐν χωρίῳ ; ποὺ δὲ ἥδιον ϑερίσωι ὕὑδασί 
7 “ “ἄρον » Ε ͵Ζ΄ 7 ἂν 

Ἰ0τε καὶ σνευμῶσι κ͵ὶ σκιῶις ἡ κατ αὙρον ; τίσ δὲ ὡλλή 

9 εὶς ἀπαρχῶὼς πρεπωδεστέρως παρέχει, ἤ ἑορτὰς πλη- 

ρεστέρας ἀποδεικνύει τίς δὲ οἰκέτωις προσφιλεστέρα, ἢ 
« ͵7 Ἂς ΄ ΄ ΥΝ " ᾽ 

γυνωικὶ ἡδίων, ἡ τέκνοις ποϑεινοτέρω, ή φίλοις εὐχαρι- 
΄ς ΕῚ ΛΑ. Ν »γυ--ἰ 37) 3 εχ 

11 στοτέρω; Ἐμὸὶ μὲν ϑαυμαστὸν δοκεέϊ εἶναι, εἴ τις ἐλεύ-- 
» ἝΝ “»Ἥ Ι 7 ῳ ΄ ἈΝ 

ὅλ ερος ἄνθρωπος ἢ κτημῶώ τί τούτου ἥδιον κέκτητωι, ἢ 
5» ΄ «ὧ, Ἕ 7 «“ νΡ. ΚΖ » 

ἐπ μελείοῶν ἡδίω τινὼ τωυτής εὐρήκεν ἡ ὠφελιμωτερῶν εἰς 

καὶ ἡ γ.5] Θιοῦθοαβ ἡ γεωργία" καὶ 

ἡ γῇ ποὺς γεωργοῦςτττετοῦ καρποῦ τρέ- 

φουσα καὶ κρωτοῦντι λαμβάνειν, καὶ ὃρ. 
οἴο. ἘἈδρειταπγ σορυΐααι καὶ δυῖ 
Οὐ νυν ΝΥ εΙΚκα, δὰΐϊ δὺ ἴηϊῖο 
[οτὶὶ καί σι εἰς στό. Εαυϊάςπι {1 0]4- 

τα Γῇ τη 1 ΠῚ. 
ἐν τῷ μέσῳ] [πιογργείδίασ ἱρίε οᾶρ. 

σνὶ. το. ἔξω σῶν ἐρυμάτων τὰ ἐσιτήδεια 
φύουσώ τε καὶ τρέφουσα. 

ὃ. παρέχεται: ϑιοῦξους παρέχη- 
σαι; ἀεϊηάε «ἔχνη πλείω. Ρατιΐ, Α. 
πλείων τε σέχνη. 

«΄ς δὲ ἥδιον] Οαῇαίίο ἀεαϊε σίς δὲ 
καὶ ἥδιον. [εὰ νεῖαϊ Τξαθη8 τίς δὲ ξέ- 
νοὺς Εἴο. ἐπὶ [οτὶρταγατι Ργοθᾶτα. 
Μοχ ἐπιρελεύμενον ---- χιρήζοε ΘιτΟΌΘΘι.5 
ἀδι. ἐσιμελούμ. ετίατα Ραγῖ, (. Ὁ. 

ξένους} ϑιοῦεδαβ ἰογρῖαβ. ξένον ἥδιον 
ἢ ἀφϑ. ἀκι. 

9. ποῦ “πλείων εὐμάρειο; ἢ ἐν χωρίῳ] 
ϑιοῦθοὶ ἰθδιίοποσα οὐπὶ (ΔΤ ΕΥΒΓΙΟ, 
Ἐξοποϊανίο εἰ Ζεαηῖο ρτϑοῖαὶ ναϊρα- 
ἴϑ. σοῦ πολὺ πλείων εὐμώρειο; ἐν χώρῳ 
τῳ. Τιληραειῖ επῖτὰ πἰπηῖβ Πα ποῦ ἐν 
χώρῳ τῳ. ϑιερῆδηυβ εἰἰδη πολὺ 
ἀατηπᾶνὶτ, ϑεὰ παῖς Ζεαπε εὐχέρεια 

Θιοθεοὶ ρτεθία τ, συδηαθατ Χοηο- 
ΡῬῇοη Ἅ101 εὐμάρεια πο αΓαγρᾶνετῖζ, 
εὐχερίστερον πρὸς βρῶμα πᾶν ἔχειν εξ 
ἴῃ [Δοςάἀφοτποπίοσατη γερΌ οα σᾶρ. 
11. Γδξξ, 5. εἰ ὀρροηϊίυσ σῷ δυσχεραί- 
νειν, ἀεἰτοας. ἕδσεγε ἴῃ οἷθο. [π Ογ- 
τορ. 1. 4, 7. ετδῖ δυσχερῶν εἰ δυσχε- 
ρειῶν, ἈῸΪ οὰπὶ ϑίερμϑηο δυσχωριῶν 
ἀςεάϊ. Βα άδ ἴμπὶ δυσχερῆ ΜΕΠΊΟΥ. ἴς 
4, 6. Συσχερέστατον ἰδεῖν Ἰηἴτα νἹ]]. 6. 
Ορροπίτυγ τῷ κάλλιστκον ἰδεῖν. ἴῃ ΗΪδ- 
τοπα εἢ ἰ. 36. πάϑος δυσχερὲς καὶ 
οἰκτρόν. Τὰ Χεπορποηία εὐχέρειαν ποπ 
τερετῖο, ἐεὰ εα εἰ ἔδο! "Πα5. σὰπὶ 8ρ1- 
Ἰταῖε εἰ τι  Πτταῖα σοπ] δῖα : ἰρίταῦ 
ΔῸ Ποὺ ἴοσο αἰϊθπα. εὐμάρεια σοηίτ, 
εἰ (οι Πτὰ5. ουπηὶ σοτηπγοάϊταϊε σοΠ- 
Ἰυαπέϊα, εαᾳὰ6 ἢϊς (οἷα παῦεέΐς ἴο- 
οὐπι. ν᾿ 

10. πληρεστέρας}) ῬΑ, Α. Ο. Ὁ 
πληρεστάτας ἀδπῖ." : 

τι. εἴ σις} ϑιοῦδοαβ Γοτ ρα : ὅσι ὁ 
ἐλεύθερος ἄνθρωπος χεῆμώ σι σούπου ἥ- 
διον. Ἰ)εϊπάς εαϊῖῃβ παῦεὶ χσᾶταω ἤ 
ἐσιμέλειαν σινὰ φσαύτης εὕρηκεν ᾿ἠδίω ἢ 

ὠφ- Ῥατ. Ὁ). χεῆμά τι ἥδιον ἀαῖ, 
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Ὄ"» ᾽ γ΄. ᾿ ἸΜ,. ϊς  ΑΡ Ν - Ἔ ῖ 

τὸν βίον. Ἔτι δὲ ἡ γὴ ϑέλουσα τοὺς δυναμένους κατω- 18 
», Ν ͵ὕ 7 . ὦ ᾿-Φ 3) 

μανθάνειν καὶ δικαιοσύνην διδάσκει" τοὺς γὰρ ἄριστα 
͵7 ΓΝ.) " 3 Ἂς 5 ἴω 3 ]Ἴς 

ϑεραπεύοντας αὐτὴν πλέϊστω ἀγωϑὰ ἀντιποιέῖ. Ἐὰν 18 
ΕΝ ΓΘ, ὁ 7 λ 7 « 3) 

δ᾽ ἄρα, καὶ ὑπὸ πλήϑους ποτὲ στρατευμάτων τῶν ἔργων 

στερηϑῶσιν οἱ ἐν τῇ γεωργίω. ἀναστρεφόμενοι, καὶ σῷο- 

δοῶς καὶ ἀνδρικῶς παιδευόμενοι, οὗτοι εὖ παρεσκευω- 
Ρ᾿ ς Ν Ν Ν ΄- Ψ δὰ Ν Ὡς 

σμένοι καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, ἢν μὴ ϑεὸς 
3 ͵ὕ 7 52 » Ἂς »" » 

ἀποκωλύη, δύναντωι ἰόντες εἰς τὰς τῶν ἀποκωλυόντων 
᾽ὔ 3 "" ΄ 7 » 9 ὔ" 

λώμβάνειν ἀφ᾽ ὧν ϑρέψυνται. Πολλάκις δ᾽ ἐν τῷ πο- 
» » ΄ ͵΄ 2 Ἂς »" “« Ἂς Ν» 

λέμῳω καὶ ἀσῴφωλεστερὸν ἐστι σὺν τοις ὁπλοῖς τὴν τροζην 
͵7 ΠῚ ὁ »“» -Ὁ » , ͵7ὔ 

μαστεύειν ἡ σὺν τὸς γεωργικοὶς ὀργάνοις. Συμπωιδεύει 14 
Ἁ ν » ΜΝ 3 -“ ΕῚ ,’ - 7] ᾽ 7] 

δὲ καὶ εἰς τὸ ἐπαρκεῖν ὠὡλλήλοις ἡ γεωργίω. ἔσι τε 
Ὰ- ον 7 Ν᾿ 5 ἐδ -“ ΕΣ -“ -“ 

γὰρ τοὺς πολεμίους σὺν ἀνϑιρώποις δεῖ ἰένωι, τῆς τε γῆς 

»- ὧι 

Ν- » 5 ῸΣ 4 5 ΄ “π΄ 

σὺν ἀνϑρώποις ἐστὶν ἡ ἐργασίω. Τὸν οὖν μέλλοντα εὖ 
“3 -“ΜἽ - 2 »“ἝΣ᾽ Ἕ.- Ἄχος ΑΔ 

ρον δὲ! τοὺς ἐργωστήρως καὶ ρου δυο ταρω- 
ξ Ν ͵7 Ν ΕἸ 

σκευάώζειν καὶ πείϑεσθωι ϑΘέλοντας" τὸν δὲ ἐπὶ πολε- 
᾿ 3, πὸ ας »" »"-" ͵7 ο΄ 

μίους ὥγοντω ταὐτὼ δὲ μηχανᾶσϑαι, δωρούμενόν τε τοὶς 
-“. ὰ ΝΣ »“» Ἂ, 5 Ν Ν ϑ Ν 

, Ζ οιουσιν ὦ ει σποίειν τους ἀγωϑοὺς, και κολάζοντα τοὺς 

12. ἡ γῆ ϑέλουσα] Ματῖρὸ ϑιερῇ. 
οὰπὶ Ῥατὶ, ΔΑ. εἰ Ν', Βιοθϑὶ ἃ Οτοτῖο 
οἰϊπι οοπιρατγαῖο, [ἰρῖ, εἰ Ρατιῖ, Α. Ὁ, 
Ὦ. ϑέουσα, αἴϊετα ἴῃ τηδγρίης ϑιςρῃ. 
γατίεῖας εἰ Θεὸς; οὖσα, 4ᾶπι [εαὰὰπ- 
ταν (απηεγατὶυβ εἴ Γοποὶ. 1η Ουεϊῇ. 
ἃ Ρτίπημα πρᾶπὰ ἕαΐϊς Θέουσα, ἀεῖπ ἴῃ 
ϑέλουσα ταυϊαϊαπη. ϑέουσι πιᾶτρο Κ1}- 
Ἰοῖῖ, Θέλσουσα ἱπιογργειίϑηταγ ἐρ,α, μμα 
ῥοηῖε, γαοιίες Μή οῖῆκα, γαοῖϊο, τοίδης, 
ὀεηουοίε. Ἰάσδτῃ σοὺς δυναμοΐνους κατα- 

μανϑώνειν ἱπτετρτγείατας Πογηΐηδβ, 48] 
Υἱπῦ Ὠαῦεπὶ αἰϊααϊά οΟὈΐεγναπαὶ εἰ 
Δηϊπηαάνετίεπαϊ. 

σοὺς ---εραπεύοντας} ϑιοθεδα 5 ἴοτί- 
Ῥίας τηα]ς σοῖς ϑεραπεύουσι ἀαῖ, Μα- 
ἴοπὶὶ πιϊετη ἰοουπὶ οοτγηρᾶτγαν]ϊ 
Ζεαπε εχ ϑίοθθο Ρ. 370. 

13. ᾽Εὰν] Ουεῖξ. ἄν, Βιοῦεθυς ἦν. 
(εααεηϑ καὶ οπηϊτεἴς Βιο δου. 

σσερηϑῶσιν} ΘιοθοθαΚ Γοτὶρίυς : σσε- 
φ"ϑῇ ἡ γῆ, οἱ ἐν τῇ γεωργία. 

τὰ σώματα) Ουεῖῇ, σαπὶ ΡατΓ. Ὁ. 

1). τισι] απὶ οὔτε, ϑιοθθοας στὰ 
σώματα καὶ τὰς ψυχὰς, ἰὰν μὴ ϑεὸς 
κωλύη, 

εἰς σὰ; ϑιοῦθθας εἰς σὰ---πωλυένε 
σῶν. ΟΔπγογατὶι58 ἀσποστερισκόντων τῆᾶ- 
Ιεθδξ. 

14. ἐπαρκεῖν] ϑιοῦθειι5 ἄρχειν ἀδῖ, 
Πεϊπάθ πολέμους εὐἀὰ. νεῖῖ. Ουεϊξῇ. 
Τὰρῇ, Ῥαη. Α. Ὁ. Ὁ. {εὰ Βιερῃδηὰβ 
Ἰεξιοποτα ϑιοῦθιὶ ἀδάϊε, 

σὺν ἀνθρώποις;  ϑ[ΟΌΕΘῈ5 μιςτ᾽ ἀνθρώ-: 
σῶν ἀαῖ. 

15. προύμους] Ῥαγι(. Ο. σατὰ δ- 

Παϊίΐοηε προϑύμως, ἀεϊπάς ϑ:οῦξθαβ 
ἐθέλοντας. 

σὸν δὲ-τ-εσαὺτὰ } νυϊξαΐατη στὸ οοΥ- 
τοχὶς Ζευης, σαῦτα νεῖὸ ἴῃ ταὐτὰ 
τησῖαῖα πὶ ἰπιογργείαεὶ τὰ πὶ Οαγησγα- 
τῖας εὐ Γβοποὶ. δὲ μήῆχ. Ο. δὴ μηχ-: 
Ῥατ. Ὁ. 

σοῖς ποιοῦσιν ἃ δεῖ σοιεῖν}] ΡῖῸ δὶς 

ϑιοθθους ἀφτ ἔρτίρταβ: δωρούῤρεενόν τε 
4". ἣν κῷ 

δὶς δει, 
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ΕἸ “Ὃ“ 7 Χ ᾽ Ἁ 

16 ὡτωκτουντώς. Καὶ παρωκελεύεσιϑωι δὲ πολλώκις οὐδὲν 
πὶ »"ὝὋἬ΄ “ » Ν Ν ἣν, Ἂς Ἁ, “ 

ἥττον δὲ! τοῖς εργάτωις τὸν Ὑεωργὸν ἢ τὸν στρατήγον τοῖς 
΄ ἈΠ" ) Ν » »"»5ΣΆ7 ᾽ Ν “ἢ ε »-“" 

στρατιώτωις᾽ καὶ ἐλπίδων δὲ ὠγαϑεῶν οὐδὲν ἧττον οἱ δοῦ-- 
» " Σ ς ᾿ " Ἂς ΄»-" ρ, 

λοι τῶν ἐλευϑέρων δέονται, ἀλλὼ καὶ μᾶλλον, ὅπὼς 
΄ ἾΩ 7 “ Ν Ἐπ εἴν ΐ. δ 3) Ν 

17 μένειν ἐθέλωσι. Καλῶς δὲ κοκεινος εἶπέν, ὃς ξΕ(η τὴν 
᾽ὕ » 27 “" 5 Ν ἐγ 

γεωργίων τῶν ὥλλων τεχνῶν μητέρω καὶ τροφὸν εἰναι, 
“ Χ Ν. ΄ -»" 3)» ε 

Εὺ μὲν γῶρ Φερομένης τῆς γεωργίας, ἔῤῥωνται καὶ αἱ 
Μ ΄ « .« ἌΝ ΕῚ δος Ὁ -“ 

ἄλλωι τέχνωι ὥπασαι' ὅπου δ᾽ ἂν ἀνωγκασϑθῆ ἡ γῆ 
εἶ » ΄ ἃς εὖῖν ΄ δὰ 

χερσεύειν, ὠποσίβέννυντωι καὶ οἱ ὠλλωΐι τέχγνοι! σχεδόν τι 
ἃς "» ΄Ο ῃ 

καὶ κατὼ γῆν καὶ κατὼ ϑάλαττων. 
7 Χ -» ς 7 Ω Ἂ ν᾿ »" 

18 ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα, ὃ Κριτόβουλος εἰπεν, ἀλλὼ ταῦτα 
Ἂ 5, ΣᾺ ψ' »"“ »"-᾿ ΄ .«“ λ 

μὲν ἔμοιγε, ὦ Σωκρατες, κώλῶς δοκεῖς λέγειν" ὅτι δὲ 
"»“ωῳ. -; ὃς »" » » ͵΄ 5 ΄ 

τῆς γεωργικῆς τῶ ὥλειστῶ ἐστὶν ἀνδ)ρώπῳ ἀδύνατα προ- 
"Ὁ Ν ᾿ς 7] Ν ἽΑ 5 Ν ᾽ 

νοήσω. Καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ ώχνωϊι ἐνίοτε κωὶ ὠυ- 
“ἷ ᾿ » 

χροὶ καὶ ὄμβροι ἐξαίσιοι καὶ εἐρυσίβωι καὶ ἄλλω τολ- 
ς Ν " 3 ΄ ΄ ᾿ -Ὡ“ 

λώκις τῷ κπωώλως εγνωσ μένω καὶ πεποιημένον οφωιρουν-- 
Ἶ Ν 7 ΤῸΝ 7 ΄ ΄ 

τῶι" καὶ πρόβατα δ᾽ ἐνίοτε κάλλιστω τεϑρωμμένα γόσος 
3 » ͵7 ς ᾿ δ᾽ Ὁ“ 

Ιθέλθοῦσω κώκιστω ἀπώλεσεν. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτω ὃ 
7 " 3 ΓΑ 5, δῇ Ύ τὸ 

Σωκράτης εἶπεν, ὧλλ ὠμήῆν ἔγωγε σε, ὦ Κριτόβουλε, 
ἀν ἢν φῦ .“ ς ΑἾ “ .:-ὅ: δ ᾽ ͵7 “Ψ. ἃ »" 

εἰδένωι, ὅτι οἱ 9 «οἱ οὐδὲν ἡττόν εἰσι κύριοι τῶν ἐν τή γεωρ-- 
7 5» δ »"» 3 Αν ΄ Ν ἃ, εἶ ᾽ » 

γίο ἐργων ἡ τῶν ἐν τῷ Ὡολέμω. Καὶ τοὺς μὲν εν τῷ 
ν ἘΣ κα τ Ν »“"»Ἢ »" 7 2 

τολέμῳ ὁρῶς, οἴμιωι, τορὸ τῶν πολεμικῶν πράξεων ἐξα- 
Ψν» “ -Ὁ ΕῚ "»" 7 

ρεσκευομένους τοῖς “εῶς, καὶ ἐπερωτώντάς ϑυσίωις καὶ 
Ε] "»“ .« Ἃ »"ἭἪ “«ι«Ψ{Ὁ} ἦι Ν ἮΝ »" 

20 οἰωνοις ὁ τι τὲ χρη ποίειν καὶ 6 τὶ μή Περὶ δὲ τῶν γε- 

16. ἰϑέλωσι] 515 εχ ϑίοθεο εἰ 
Ουε!ῇ. Ζεαπα ρτὸ ϑέλωσι. ΡΓῸ παρα- 
κελεύεσθαι εἰς παρασκενάξζισδπαι ἴῃ Ρὰ- 
τ, Ο. Ὁ. 

17. καὶ αἱ ἄλλαι Ατισυ]ατη αἴτο- 
αὰς Ιοςο οτηϊτῖς ϑιοθεθαϑ, αἰΐετο ἰοοο 
ςτίατα (πε]ξ. 40] ἀποσβένυνται Παθεῖ. 

καὶ κατὰ) ϑιοῦφουιβ {οτ ρα. χαὶ 
ΟΠ, 

18. ὅτι δὲ] Τοσὰπι ἰδοιιποίαπῃ οἷα- 
τῃδηΐϊ ΟΥΔΠΪΆ. ΒΙΕΡΠδπα5 ἔσι δὲ τηαὶο- 

αι, (απιχογατίας σύ δὲ, ὅτι νογιϊξν, 
αυοὰ ἰρίμπι σοηεοὶς Εγηθῆιὶ εἰ γι- 
τεπθδοῦ δὰ Ρ]αϊατοῃαπὶ ἂς 5. Ν. Υ.. 

: 80. 
᾿ 19. ἐξαρεσκευομένους:) Μᾶτρο 5ι:ορΡἢ. 
ἰξαρεσκομένους, αΠ86 [οτπηὰ εἰξ ἴῃ ΡατίΓς 
Α. Βογηλαπη ΠἰΔπΔ εχ Ρὶυἴατοπο ἐς 
Ἑάαᾳσοατίοηε Ρ. 13. εἀ. ΒεΠΚΙ], εἰ (]ε- 
τηεηῖο ΑἸεχ. Ῥεάαρ,. ἢ]. 1. νἱπάϊςατγε 
Ταάουϊ Ζειπα. 

ὅδ σι σι χρὴ] Ῥατ, Ὁ, τε οσαϊῆῖ, 



ὙΟΥΥ τ 81 

ὡργικῶν πράξεων ἧττον οἶει δεῖν τοὺς Θεοὺς ἱλάσκεσθαι; 
δ Ν ᾿, " “ « 7 ἤπτ ΜῈ Ν ς ἍΝ Ἢ 

εὖ γὰρ ἴσϑι, εῷη, οτι οἱ σωῴρονες πωὶ ὑπὲρ υγρῶν καὶ 

ξηρῶν καρπῶν, καὶ βοῶν καὶ ἵππων καὶ προβάτων, καὶ 
- ᾿ 7 Ν. “ τς Ἂς ψἾὟὝ 

ὑπὲρ πάντων γε δὴ τῶν κτημάτων τοὺς Θεοὺς ϑερα- 
, 

σευοῦυσιν». 

ΑΝ, Ὁ ἡ ἐν: δα γ 
»"» 3 “Ἵ ͵ “ 

ΑΛΛΑ ταύτω μὲν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καλῶς μοι δὸ-. 
-᾿ ; τς »" ἧς “» "“, 4 

κεῖς λέγειν, κελεύων πειράσϑεωι σὺν τοῖς “ εοῖς ἄρχεσθαι 

παντὸς ἔργου, ὡς τῶν ϑεῶν κυρίων ὄντων οὐδὲν ἧττον τῶν 

εἰρηνμκῶν ἢ τῶν πολεμικῶν ἔργων. Ταῦτω μὲν οὖν τει- 
- ]Ν ᾽ δ δ νὰ. 3, , 

ἐασόμεϑα οὕτω ποιεῖν. Σὺ δὲ ἡμῖν ἔγϑεν λεγαν περὶ 

τῆς ἀκουμίας ὠπέλιπες, πειρῶ τὼ τούτων ἐχόμενα διεκ- 

περαίνειν" ὡς καὶ νὺν μοι δοκῶ, ἀκηκοὼς ὅσα εἶπες, 
- “ὩΣ Ν .“ γ -»"» 

μᾶλλόν τι δὴ διορᾶν ή πρόσϑεν 0 τι χρή ποιουντῶ βιο- 
͵΄ ὦ ᾽ ς ᾿Ὅ ᾽ » Ἁ 

τεύειν. Τί οὖν; ἔφη ὃ Σωκράτης, ώρω εἰ πρῶτον μὲν 
δ΄ ΄. .« Ἀ ε “ 7] - 5 

ἐπανέλϑοιμεν ὁσῶ μεν ομολογουντες διεληλύθαμεν, ἐν. 
4 ͵7 »“" .« Ν - Ἂς 

ἥν πως δυνώμεθα, πειραϑῶμεν οὕτω καὶ τὼ λοιπὸ δὲ--: 
ἣν »"» 7 ΤΥ ᾽ 3) « 

ἐξιέναι συνομολογουντες : Ἡδύ Ὑ᾽ οὖν ἐστιν, ξῷη ὁ Κριτό- 8 
“ ͵7 , ΕἸ 

βουλος, ὥσπερ καὶ χρημάτων κοινωνήσαντως ἀνωμφιλός- 
“ «“ Ν 7 »"Ὕ» ΝΟ ἂν 

γως διελϑεῖν, οὕτω καὶ λόγων κοινωνουγτῶς, περὶ ὧν ΩΡ 
- ΄ 3 Φ΄-' Ε 

δαλεγώμεϑα, συλ μον σγμίμναθια διεξιένωι. Ουκουν, εῷη 4 

ὁ Σωκράτης, ἐ ἐπιστήμης μέν τινος ἔδοξεν ἡ ἡμῖν ὄνομ εἶναι 

ΠῚ οἰκονομίω. Ἡ δὲ ε ἐπιστήμη αὕτη ἐφαίνετο ἣ οἴκους 

20. τοὺς ϑεοὺς} Ρατῖΐ,. (Οὐ. ατιϊσυ]απὶ ραΐιπη ἰοπεηΐ εἰίατα Ῥατ. Α. Ὁ, Ὁ. 
οπλϊτεῖς. 

Οδρ. ΓΊ1. πειρασόμεϑ} Οὐ εϊῇ. πει- 
φξασώμιϑα. Ἰεϊπής ἃ ἀσέλιπες εαᾶ. 
γετῖ. εὐ ΠΡ οτ [ρ΄. οαπὶ Ῥατ, Α. Ὁ. 

ἄς, τί οὖν---ἄρα, ε} (απηδγαγῖαβ τη8- 
Ἰεδαὶ εἰ ἄρα νεὶ ἦ ὦρα. ὈΙΒΙ σα] τατεηι 
ἔλοῖς δἀάϊταπι ἄρα νοὶ ἄρα. 50] 6 πη Πα 
εἷξ Χεπορῃοπτιὶ τί οὖν εἰ σὰπὰ ορία- 
τῖνο 

ἀυνόμιϑ.} ΑἸάϊπα δυναίκμεϑα. Ἠε- 
ἰηάς πειρκασϑῶμεν ἀςάϊς ὙΥ̓ εἰἤκε ; νὰ!]- 

Οα ΠῚ τε] αἷ5 ̓ Ότὶβ {τι ρεῖς, 
3. χρημάτων κοινωνήσαντας} Ιπ Με- 

τηογ. ἰϊ. 6, 23. εἴ χρημώτων νοβοίμεως 
Ἀοινώνει!ν, 

διελϑεῖν] {πι|ὲ] Πρὸ σὸν λόγον, ταῖϊο- 
Π65 Ρεουηίατγα8, ποῇ διελθεῖν χρήμα- 
σώ, αἱ ὙΝ εἴίκε, αυὶ ἀναμφιλόγους δια: 
τελεῖν τηαϊοὈδῖ, 

λόγων) Ουεϊῇ, λόγω ἀαῖ. 
4. ἔδοξιν] ϑιοθϑουβ εὐϊυς εἰ [τὶν 

Ρῖυς ἐδόκοε ἀδῖ, 



32 σ]ΟΟΝΟΜΊΙΟΙ 

δύναντωι αὔξειν ὥνϑρωποι. 
το ΐον, τ λὺν 

κτήσις ἡ συμνπώσω. 

Οἶκος δὲ ἡμῶν ἐφαίνετο ὅπερ 
΄“. δὴ “Ὕ 3} “ .“ 

Κτῆσιν δὲ τοῦτο εφωμεν εἰνῶν ὁ τι 
ΚΙ ΕῚ ΄ 357 Ε Ν , 

ἑκάστῳ ὠφέλιμον εἴη εἰς τὸν βίον. ᾿Ωφέλιμα δὲ ὄντω 

Μ 

ὃ εὑρίσκετο πάντα ὁπόσοις τὶς ἐπίστωιτο χῤήσϑαι.. Πάσας 

μὲν οὖν τὰς ἐπιστήμας οὔτε μωϑεῖν οἷόν τε ἡμῖν ἐδόκει, 

συνωποδοκιμάζοιν τε τοῖς πόλεσι τὰς βαναυσικὼς κω- 

λουμένας τέχνως, ὅτι καὶ τὰ σώματω καταλυμαίνε-. 

ὄσϑαι δοκοῦσι, κοὰὼ τὰς Ψψυχὼς κατωγνύουσι. Τεκμή- 

ρίον δὲ σαφέστωτον γενέσθαι ὧν τούτου ἔφαμεν, εἰ τολε- 

μῶν εἰς τὴν χώραν ἰόντων, διωκωϑίσας τὶς τοὺς γεῦυρᾷ 

γοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας, χωρὶς ἑκατέρους ἐπερωτῴή πό- 

νον δοκεῖ ἀρήγειν τῇ χώρω, ἶ ὑφεμένους τῆς γῆς, τὼ 

γ τείχη διωφυλάττειν. Οὕτω γὰρ ἂν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν 

ἔχοντας ὠόμεϑ᾽ ἂν ψηφιᾷσϑαι ἀρήγειν, τοὺς δὲ τεχνί- 

τας, μὴ μάχεσθαι, ἀλλ᾽, περ πεπαίδευνται, κωϑη- 

σθαι μήτε πονοῦντας, μήτε κινδυνεύοντας. Ἐδοκιμά- 

σαμεν δὲ ἀνδρὶ καλῷ τε κώγωθῳ ἐργωσίων εἶναι καὶ 

ἐπιστήμην κρατίστην τὴν γεωργίαν, ἀφ᾽ ἧς τὼ ἐπιτήδειω Ἶ 

ὁ ἄνθρωποι πορίζονται. Αὕτη γὰρ ἡ ἐργασίω ΡΟΝ τε 

ῥώστη ἐδόκει εἶνωι, καὶ ἡδίστη ἐργάζεσθαι, καὶ τὼ σώ- 

μαώτω κάλλιστά τε καὶ εὐρωστότατα παρέχεσθαι, καὶ’ 
-» » “ 3 7 ΄ 7 Ἄ 

τοις ψυχαῖς ἡκίστὼ ἀσχολιῶν πωρεχϑβίν Φίλων τε καὶ! 

ὠφέλιμον εἴη} ϑιίοθειυς, Ουεϊξ, Ρὰ- 
τὶ, Α. Ο. Ὁ. Πἰρῖ, εἴη ὠφέλιμον. Ὧε- 
ἴηάς Βιοῦεθυβ ὠφέλιμα δὲ πάντα εὑρί- 
σκετο, ὁπόσοις. 

5. οἷόν σε ἡμῖν ἐδόκει] ϑιοθεθι5 εαϊ- 
(5 ἡμῖν οἷόν τε ἐδόκει, (οτρί5. ἐδόκει 
οἷόν σε εἶναι. Ὠεϊπάςε συναπεδοκιμξομέν 
σε εχ ϑιοῦδθοο τηδίεθαῖ ϑιερῃδηυβ. 
Βεά νυϊξαία Ὀεπε Ὠαθεῖ, αυδπ| ἰατῖπα 
ἱπτεγρτεῖαγὶ ἀδοεῖ: ὦ σιπες ἀμ τη σίας 
τες ζαοῖϊες ποδὶς πέὸ Ποποθα αὐ ἀϊίσερι- 
“μετ αἱ μη. 

καταλυμαίνγεσϑαι) διοῦφους Ππιρὶςχ 
γεγθυπὶ ἀδι εἰ ἀεϊπήάς καταγνῶναι. 

6. ἔφαμεν) Ἐχοϊάϊς ἰξίταγ οαρ.- ἰγ. 

2. ἴεηα. Ρ8τ5 αἀϊρυϊαιοπῖβ, αἀ αυᾶτα 
ϑοοταίες γείρί οι. τὰ πο ορὺς οἵὲ 
οὐπὶ Ροτῖο ἀεΐεγε ἔφωμεν (Δἀεοηὰδ 
εἰατη ῳόμε3α) πες ουπὶ (ἀτηδγαγιο 
φαίημεν----οἰοίμεθεα [οτθετε, Ζευπίαπα 
ἀείεηῆο εἴ Ἰητεγρτγείδιιο νυϊραῖθε εἰ 
Ρἶδπε δϑίατγάα. 

γη. Οὕτω] Ομεϊξ, οὕσως συπὶ Ῥατι, 
Α. 0.2. 

ὅπερ πεπαίδευνσα ] Μαῖρο ϑιτερῇς 
παιδεύονται. Ῥατιῖ, Δ. Ο, Ὁ. ὅπως σαι- 

δεύονται. 
8. χρατίστην σὴν γεωργίαν) Ατισασ, 

ἴὰπὶ δἀάϊαϊς νος, 



ΓΟ .Α}Ρ» εὖ. 43 
»" 7 ΄ 3 

πόλεων συνεπὶμελέϊσϑιαι" Συμπαροζύνειν δὲ τι ἐδόκει 10 
:ν 5» 7 ᾿ « Ε »“» ᾽ 

ἡμῖν καὶ εἰς τὸ ἀλκίμους εἶναι ἡ γεωργίωῳ, ἔξω τῶν ἐρυ- 
7ὔ Ἔν ΄ ͵7ὔ 7 Ν “΄ » 3 

μάτων τὰ ἐπιτήδειο, ζύουσώ τε καὶ τρέφουσα τοὺς ἐργα- 
΄ 

ᾧομένους. 
͵ .«“ ς ΄ « Ν Ζ7΄ Ἄς Ν 

πόλεων αὕτη ἡ (βιοτείω, ὕτι καὶ πολίτας ἀρίστους καὶ 

Καὶ ὁ Κρι- 
7 “ἷ ᾿ ε Ὁ» 2 ἃς 37 

τόβουλος, ὅτι μὲν, ὦ Σώκρωτες, κὠλλιστὸν τε καὶ ἄρι- 

ον Ὰ 2 Ὶ ) ᾿ Ν ΄-"»ν 

Διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐνδεξοτάτη εἰνω πρὸς τῶν 

» ͵7 » »"Ν Ὁ" [Γω} 

εὐνουστώτους τααρέχεσ᾽ αι δορεὶ τῳ κοινῶ. 

στον καὶ ἥδιστον ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον τυοιέῖσιϑεαι, πάνυ 

μοι δοκῶ πεπέσϑαι ἱκανῶς" ὅτι. δὲ ἔφησϑῳ καταμα- 

θεῖν τὰ αἴτια τῶν τε οὕτω γεωργούντων ὥστε ἀπὸ τῆς 

γεωργίας ἀφϑόνως ἔχειν ὧν δέονται, καὶ τῶν οὕτως ἐργά- 

ᾧμένων ὡς μὴ λυσιτελεῖν αὐτοὶς τὴν γεωργίαν, καὶ ταὐτὼ 

μοι δοκῶ ἡδέως ἑκάτερα ἀκούσειν σου, ὅπως ἃ μὲν 

ἀγωϑθώ ἐστι ποιῶμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ, μὴ ποιῶμεν. Τί12 

οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥ Κριτόβουλε, ἥν σοι ἐζωρχής διη-- 

γήσωμαι, ὡς συνεγενόμην ποτὲ ἀνδοὶ, ὃς ἐμοὶ ἐδόκει εἶναι 
τῷ ὄντι τούτων τῶν ἀνδρῶν, ἐφ᾽ οἷς τοῦτο τὸ ὄνομμω δικωΐως 
᾽ ἊΝ -“᾿ λ 3 Ν Α, 7 ἊΝ 

. ἐστὶν, ὃ καλέτωι καλός τε κεἰγαϑθὺς ὠγήρ; ΙΠανυ ἂν, 

10. φΦύουσά “1 Μα]ΠΠῚ τε ΟΌΠῚ 
ΝΥ εἰγκίο το] ]δγα, αὐ ἱπατ]6. (Οειθτα τα 
ἢ. 1. τείροχίτ Αὐἰβοιεϊεβ Ὁ οηοτη. ἱ. 
2. πρὸς δὲ χούτοις καὶ πρὸς ἀνδρίαν συμ- 

βάλλεται, (ἡ γεωργικὴ) μεγάλα" οὐ 
γὰρ, ὥσπερ αἱ βάναυσοι, τὰ σώματα 
ἀχρεῖα ποιοῦσιν, ἀλλὰ δυνάμενα ϑυραυ- 
λεῖν καὶ πονεῖν, ἔπ: δὲ δυνάμενα κινδυνεύειν 
πρὸς ποὺς πολεμίους" μόνων γὰρ τούτων 
τὰ χχήματα ἔξω τῶν ἐρυμάτων ᾿στί. 

Διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐνδιξοτάτη] [τὰ 11- 
Ὀτὶ εαϊτὶ εἰ Τοσγριῖ. γε Πκίαπα ποίοϊο 
αηάς δ. «. δὲ μὲν ἐνδ. ἀδάϊτ, ΡατΙ. Α. 
δ, σαῦτα μὲν καὶ ἐνδ. {εὰ Ο. Ὁ. νυ]ξά- 
ἴατῃ Παρεηξζ, 

ἐνδοξοτώτη----σπρὸς σῶν πόλεων] σι 

ἴαρτα εἰ ἀδοξοῦνται πρὸς σῶν πόλεων, 

τὰ πυης Πεὸς ἀϊουπίατ, αυδῇ εἢξει 
εὐδοξοῦντα, πρὸς τ. σ-. 

βιοτεία) Ουεὶϊῇ, βιοτία ἄαλ οὐτὴ Ραᾶ- 
τ. Α. 

11. μοι δοκῶ---ἀκούσειν)] ϑιερῃδπὶ 
ςοηϊεξζυγατπι ἀκούσεν τερυάϊαγὶς Βα- 

οἾἴα5. 1π Ουτορ. νἱϊ. 3, 28. οἵ : ὥστε 
σῷ ᾿Απόλλωνι ἄλλα μοι δοκῶ χαριστή- 
ρια ὀφειλήσειν. ΝΙΕτΠΟΥΔΌ. ἴΪ, 7, 11. νῦν 
δέ μοι δοκῶ εἷς ἔργων ἀφορμὴν ὑπομένειν 
αὐτπὸ τοοιῆσαι. ΟΌΪ ΒίερΡΠαπῸ5 ἤτγηΠτεΥ 
σοτρεδαὶ ὑσομενεῖν, ἈΌῚ νὶάε δῇπο- 
δῖα. ὉΓαπὶ ἔατατὶ χε Ίρ}}5 ῬΙδτοηΐς, 
Ατὶπορῃδηὶβ, Ποοτγαῖὶς δ Π νι Ηείη.- 
ἀοτῇ δά Ῥῃφαγιπι Ρ. 2ουο. [ρίϊας 
νυ]ραιατη ἀκούειν σοττίρετε ποη ἀμδὶ- 
ἴαν!. 

ἀγαϑά ἔστι ποιῶμεν] Ῥατῖί. Ο. Ὁ. 
ἀγαϑὰ ἐποιῶμεν ἀδῆϊ. 

12. ἄν---διηγήσωμα,Ἶ Ταητῖπα, Ῥατ, 
Α. ϑιοῦεθαβ. (οτρῖυ5. διηγήσοραι, εἴ 
δηῖεδ ἐὰν ἀαΐ ΒτοΌερυ5. 

σὸ ὄνομα) ἘΣ ϑιοῦεθο σοὔνομοα ἀφάϊε 
Ζευμα. Οἵσετο νεγῦς : Πογιο ἐπ ἕὼ 
ΤΙΜΊΜΕΥΟ ΠΟΤ ΤΙ, ΤΩ ἀῤμα πὸς ἦος γ,0- 
γε ἰρηαηίμ, 

Τιάνυ ἄν] Τὰρί. Τπώνυ, ἔφη, ἄν. Ὅε- 
᾿πάς βουλοίμην, ὁ Κρισόβουλος, οὕπως 
σου. 

ὈΡ 



δεν χη ΠΠΘΟΝΟΜΙΟΙῚ 
3} ς ΄ Ε ὃν « 7 ε 

ἔφη ὁ Κριτόβουλος, βουλοίμην ὧν οὕτως ἀκούειν, ὡς καὶ 
3} 5 ΑΥ̓, ., “  σ ν5 ΕΖ, ΄ “ 8 ἔγωγε ἐρῶ τούτου τοῦ ὀνόμωτος ἄξιος γενέσϑωι. Λέξω 

7 39, « 7 « Ἦν τς ϑι κι. Ν ΄ 

᾿ τοίνυν σοι, ξῷη ὁ Σωκράτης, ὡς καὶ ἤλϑον ἐπὶ τὴν σκέψιν 
3 ν»ν Ν Ν ὃς 3 Ν ἐγ ᾿φ 

αὑτου. Τους μὲν γαρ. ἀγαθοὺς τέκτονως, χωλκέως 
5 ; ὁ Ι! . Ἂς ΕῚ Ν Ν χ,ἸΑῳ 

ἀγωϑοὺς, ζωγράφους ὠἀγωϑοὺς, ἀνδριαντοποιοὺς, καὶ τῷ 
,) Ἂς -" , ΕῚ 9 ΄ « Ν 

ὥλλωῳ τῶ τοιαῦτω, πῶνυ ὀλίγος μοι χρόνος ἐγένετο ἐκ ῶνος 
-“ ͵7] Ἂς ἐδ Ἂς 

περιελϑ εἰν τε, καὶ ϑεάσωσθαι τὰ δεδοκιμιωσμένω κωλῶ 
ν᾽ 5“. Ἴ ΟΣ ὋΣ “ Ν Ν Ν νι 9“ Ν 

14ἐργω αὐτοῖς εἰνῶι. Οπῶὼς δὲ δὴ καὶ τοὺς ἔχοντως τὸ 
37 Ό» ἣΝ 7 3 Ἂς ᾽ 

σεμνὸν ὄνομιω τοῦτο τὸ καλός τε κὠγωθὸς ἐπισκεψαί- 
4 3 "ᾷ Ὁ ς 8... .8 -" -Ὕ" ͵7 

μήν, τί ποτ ἐργαζόμενοι τοῦτ ἀξιόϊντο καλέεσθαι, ππώνυ 

Καὶ 
“"ἭἬ Ἃ “ ψ Ἂς, Ν αὐ}. Ὁ ΕΝ 

ὥρῶωτον μέν οτι τὐροσέκειτο το πῶλος τῶ ἀγωϑῶ, οντινώ 

ἰ μου ἡ ψυχὴ ἐπεθύμει αὐτῶν τιν, συγγενέσθαι. 

ἴδοιμι καλὸν, τούτω ταροσήειν, καὶ ἐπειρώμην κατώμαν- 

“)άνειν, εἴπου ἴδοιμι τοροσηρτημένον τῷ καλῷ τὸ ἀγαϑόν. 

16 ᾽Αλλ᾽ οὐκ ἄρα εἶχεν οὕτως" ἀλλ᾽ ἐνίρυς ἐδόκουν κωτώ- 

Μανϑάνειν τῶν καλῶν τὰς μορφὰς πάνυ μοχϑηροὺς 

ὄντας τὰς ψυχάς. Ἔδοξεν οὖν μοι, ἀφέμενον τῆς καλῆς 

ὄψεως, ἐπ᾽ αὐτῶν τινα ἐλϑεῖν τῶν κωλουμένων κωλῶν τε 
5 “ 3 ἌΝ - 3 ν' Ἂν» Ἂς ἐφ 

ι7 κὠγωθῶν. Ἐπεὶ οὖν τὸν ᾿Ισχόμαχον ἤκουον πρὸς πάν- 

13. ὡς καὶ ϑιοῦεθαϑ Γοτί ρίας οπηΐ- 
τίς καὶ, ἀεϊπάε ϑιτοῦεειις εἀϊτως : ἀγα- 
ϑοὺς χαλ κχεῖς, ἀγ. αϑϑοὺς ζωγφάφους, ἄ- 

γαϑοὺς ἀνδριαντοποιοὺς, καὶ σ'άντα τὰ 

«οιαῦσα. Ῥεϊπάς σοὺς μὲν ἀγαθοὺς 

ΘΓ γὰρ Ῥατ, Ο. Ὁ. 
ἱκανὸς} [τὰ ρίαπε (στ ρίαπη Ἔχ θεῖ 

Ουεξ, φααπαθᾶπι ἀς εο ἴαᾶςεῖ Ζειηε, 
4υἱ Πᾶης ϑἴερῃδπὶ σοπ]εξϊαγαπη ΟἿ ΠῚ 
Βαροῆο τερυάϊανϊε Ἰάεο, ΄συοά νυ]ρα- 
τὰπὶ ἱκανῶς εὐπάετῃ {επίαπι εβ]οϊδΐ, 
Θυοσά αυἱ ροϊεῖ ἤετγιὶ ὃ Ἀεέϊε οοηῖτγα 
ταοηεε Ῥγοἰκα, ἱκανῶς ᾿ϊἃ ῬΕΓΠΕΓΕ 
δὰ σεριελϑεῖν καὶ ϑεάσασϑαι, δὰ οἷτ- 
σαπιεαπάα [αἰ5 εἰ ρΡεγίριοἰϊθπάα. Αἱ 
ἴῃ δᾶσ ψνεγθοτγταπι Πγαξέατα ἀδθεθαΐί 
οἤς εχ υἵὰ Ατεοσο σάνυ ὀλίγος βοι 

Χρόνος ἐγένετο ἱκανῶς τεριελι )όντι σε καὶ 

ϑεασαμένῳ. 

αὐτοῖς] ϑιοῦξευ5 αὐτῶν Βαθεῖ, ἔργα 
αὐτοῖς εἶεν Ρατί, Α. 

14. χωλός τε κάγαϑὸς) ἴἴὰ εχ ϑῖο- 
Ῥδο, αἱ τἀ πιθῃ πὸ οπϊῆς, να] ας πὶ 
ἀσουζαςΓ νὰ πὶ νεγθογατη ὨΟΓᾺΠῚ σΟΓ- 
τεχῖῖ Ζεῦπε, εῖπάε ϑίοθθυ σί 
σότε ἐργασάμενοι τοῦτο ἀξιοῦνται καλεῖς- 
σϑαι. 

σάγν μον} ϑιοθεθιβ “ἄνυ μοι Ἔχ ϊ- 
Ὀεῖ ουπι. Ῥατγ. Ὁ. 

165. σὸ καλὸς) Ουαεῖξ, Ρατ, Ο. Ὁ, 
σὸ κάλλος. ΘιοῦεουΞ ὁ καλὸς, Ἠεϊπάς 
ἄν τινα καλὸν ἴδοιμκι ϑι᾽ο ΘΑ ΠΌΓΩ ΡΓφ- 

ἕστο, αἱ τηδρὶβ Ατήσυτη. 
σῷ καλῷ) ΒιοΌεουϑ σῷ κάλλει, 
τό. τῆς καλῆς ὄψεως) ϑιοθδει5. τῆς 

καλῆς, τῆς ὄψεως. 

 ἡννα ᾿Ισχόμαχον]} Ηυσης πδΥγαῖ 1γ- 

ἢδλ5 Ρ. 646. εἀ. Ἀεϊκι ἸοσαρΙ εἰ 1-- 
τηῦτπῃ εἶξε. Παθϊϊαπι, ἀϊιπὶ νἱνεγεῖ, εἴ 
εἰ Γεριυαρίηϊὰ τα]επία δτηρὶϊὰ5. εἢξ 
νυ]ρο ογοάϊτιπι εΠἘ, Τεὰ Ἐὰπὶ πηοσὶ- 
Θηΐεπὶ πΠἢ νἱρίπιὶ πο ταϊααϊῆε. 
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-“ » ΄ ς »" 

τῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, καὶ ξένων καὶ ἀστῶν, κα- 

λόν τε κὠγαϑὸν ἐπονο «ζ΄ ενον, ἔδοξέ μοι τούτῳ τς ον γ᾽ ᾿ μαζομ ᾿ β ερω-- 
“" Υ κα 

ϑήναι συγγενέσϑεαι. 

ΟᾺΡΤΙ ΤΕ 

εἰ 4. ᾽ -“» ἣν -“Ὕ 

ΙΔΩΝ οὖν ποτε αὐτὸν ἐν τὴ τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ελευϑερίου 
-“ ΄ 2 353) 7] “Μ 

στοῦ κωήμενον, ἐπεί μοι ἔδοξε σχολάζειν, τιροσήλϑον 
Φ. ΜὉ “ἵ ὑπ τι ον 3 γ᾽ 

αὐτῳ, καὶ παρακαϑιζόμενος εἶπον Τί, ὦ Ισχόμοωχε, 
3 7 3 ἊΣ 7 ͵ὔ ᾽ Ν 7 

οὐ μαλώ εἰωθὼς σχολάζειν, κάθησαι; ἐπεὶ τῷ γὲ 
"»-᾿ ΕΝ ͵] 7 διε ν ἂν 2 ΄ὰ , 

πλειστῶ ἡ πράττοντα, τι ὕρω σέ, ἡ οὐ πόνυ σχολάζοντώ 
3 » ᾽ “ » ἈᾺ 3527 -» 3) 3 3 5“ 

ἐν τῇ ὠγορώ. Οὐδὲ ἄν γε νυν, εῷη ὁ Ισχόμωχος, ὦ 2 
τ " Ν »“" ἊΝ ΄ - Ρ. 

Σώκρατες, ἐώρως, εἰ μὴ ξένους τινὰς συνεϑέμην ἀναμένειν 
2 ͵7͵ «“ Χ ν 7 Ν “» Ν »" 

ἐνθάδε. Ὅταν δὲ μή πράττης τὶ τοίουτὸν, πρὸς τῶν 
"“" "} π᾿ ΕΝ “ ) , »“Ά ΕῚ Ν 

Θεῶν, ἔφην ἐγὼ, ποὺ διατρίβεις, καὶ τί τοοιέῖς; Ἔγω 
7 να » ͵ “Ξ 9. 7 Ὰ 

γάρ τοι πάνυ βούλομαϊ σου συϑέσϑαι τί τοτε τπρώττων 
Ν " Ν ἐν, 2 2 Ε΄ 7 

κωλὸς κογωσὸς κέκλησαι, ἐπεὶ οὐ» ἔνδον γε διατρίβεις, 
᾽ς. ἈᾺ ΄ ες ἘΦ 2 Ὅ“Ἤ ΄ 7 

οὐδὲ τοιωύτη σου ἡ ἐξις του σώμωτος καταφαίνεται. 

Καὶ ὁ ᾿Ισχόμωχος γελάσας ἐπὶ τῷ, τί ποιῶν καλὸς 3 

Νείοϊο ἂπ ἰάεπι ἢὶ, ἀε στὸ πᾶγγαῖ 
Ἡετγδοϊϊάες Ῥοπιϊοὰς ἀρὰ Αἰῃεπο- 
ἘΠῚ χὶϊ. Ρ. 537. τὸν δὲ Νικίου σοῦ Τ1ερ- 
γασῆϑεν πλοῦτον ἤ τὸν Ισχομάγχου τίνες 
ἀπώλεσαν: οὐκ Αὐτσοκλέης καὶ Ἔπι- 

κλέης οἱ μεε’ ἀλλήλων ξῆν προελόμενοι 
καὶ τυάντ᾽ ἐν ἐλάττονι ποιούμενοι τῆς ἡ- 
δονῆς ; αὐδπὶ ΠΑΙΓΑΙΟΠΕ ΠῚ Ρεγνεγιῖζ 
ΖΕΛϊίαπυς Ν. Η. ἵν. 22. Ααὐϊοοϊες εἰ 
Ἐρίοϊεβ ν᾽ ἀεπίαγ πόη τὰπῇ Β1Π| ΝΊοἰδ. 
εἰ ΠΙΟΠοΟΠΊΔΟΠΙ αα8πὶ βροπετὶ ἐαΠε, 
Αρυὰ Ρ]υϊατοπαπὶ ἀς Ουτιοῆίαϊε ῥ. 
132. εα. Ηυτίεη. εχίας παγγαῖϊο ἀ6 
ΠΠΟΠοσηδοῦο ἃὉ Ατίβιῖρρο ρῥῃ]οίορῃο 
ΟἸγτηρίεθ ἱπιειγοραίο, τί Σωκράτης 
διαλεγόμενος οὕπω ποὺς νέους διατίϑησι" 

καὶ μικρὰ ἄττα τῶν λόγων αὐτοῦ σαέρ- 
ματα καὶ δείγματα λαβὼν, οὕπως ἐμ- 
παϑῶς ἔσχεν, ὥστε τῷ σώματι συμπε- 
σεῖν καὶ γενέσϑα, παντάπασιν ὠχρὸς καὶ 
ἰσχνός. ᾿ 

ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν} ὙΌΪΡΟ ἰηίετ- 

ἴατη ΡοΙ ὠνδρῶν σορυ]ὰπι σε {ἀἘ]}ν 
4αᾶτα ροῆεα νἱάϊ ἀδεῆξ εἰἰαπὶ ἴῃ Ρὰ- 
1. Α: 

Οδρ. ΝἼ]. Διὸς τ: ᾿Ελευϑερίου σποξ} 
Ηαυΐο ἴαδογα ἔδξτα ῳαοῖαπη!}8 τπεπιοτγᾶῖ 
γΠα5 Οτᾶϊ. ρ. 433. εἀ, Ταγίοτῖ, ΡΊα- 
ἰάγο5. ἰπ 1)επιοίΐεπε, ᾿Πεπιοβῆῆε- 
Ω65 Ρτοοηλῖο 63. Ευπάδπι Σωτῆρα 
ἀϊέξϊα πὶ ἔα 1ΠἙ σεπίεραπε ἰΐ, ΄ο5 πατ- 
ται Θομο]αῆεβ ργθθοῦς δὰ Ατἱπορῇ. 
ΡΙαῖ. νεγίᾳ 1176. Ῥοττίσυτα τεπιρίο 
δα)απέζατη ᾿ἰΌεγιῖ ἀϊσαηΐαΐ τἀϊβοαῆα 
8ΔῸ Ηγρεῖἀθ ἀρυὰ Ηδτγροοτγαιϊοπείη. 
Ῥτορε ἴοτατη ἔα ΠἙ εχ πος ἸΙσοὸ ἀρρᾶ- 
τεῖ: 

κάϑησαι] Πρῦ. κάϑισαι, ἀεϊηάα πλεῖ- 

στον. 

2. ἔνδον γε] Εχ ΓΑ ρΓ, τπατρ. ὙΠΙοΙ, 
εἴ Ῥαπ!, Α. Ο. Ὁ. γε δἀαϊάϊ. Ῥααὶο 
δηΐεα ἰϊάεπι ΠἸὈτὶ Ῥατ, καλός τε χᾷ- 
γαϑὸς ἀδῃϊ. 

2 
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κὠγωϑθὸς κέκλησαι, καὶ ἡσϑεὶς, ὡς γ᾽ ἐμοὶ ἔδοξεν, εἰ- 

᾿Αλλ᾽ εἰ μὲν, ὅταν σοι διωλέγωντωι περὶ ἐμοῦ τινες, 

καλοῦσί με τοῦτο τὸ ὄνομω,, οὐκ οἶδω. Οὐ γὰρ δὴ ὅταν 

γέ με εἰς ἀντίδοσιν κωλῶνται τριηραρχίας ἢ χορηγίας, 

οὐδεὶς, ἔφη, ᾧμτέί τὸν καλόν τε κὠγωϑὸν, ἀλλὰ σαφῶς, 

ἐῴη, ὀνομώζοντές με ᾿Ισχόμωχον, πατρόϑεν τπροσκωλοῦν- 

Ἔγω μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅ με ἐπήρου, 

Καὶ γὰρ δὴ, ἔφη, τά γε ἐν τῇ 

τωι. 

μος ἔνδον διατρίβω: 

οἰκίω μου πάνυ καὶ αὐτὴ ἡ γυνὴ ἱκανή ἐστι Πυλον ε 

4᾽᾿Αλλὼ καὶ τοῦτο, ἔφην ἔγωγε, ὦ Ἰσχόμαχε, πάνυ ἂν 
«δ )ὕ 7 ᾿ ἃς Ν ΕΣ ͵΄ , 

ἡδέως σου πυθοίμην, πότερω αὐτὸς σὺ ἐπαίδευσας τήν 
»" “ ᾿ “ τς ΠΝ Ἂς ) 

γυναῖκω, ὥστε εἴνωι, οἵων δέί, ἡ ἐπιστωμένην ἔλαβες 
Ν -»" Ἂς ," Ν -“ γε 

πωρῶ τοῦ πῶτρος καὶ τῆς μῆτρος διοικξίν τὰ προσήκοντα 
5 ὦ Ν γον ἊΝ 3} ἡ ΄ με ᾿ἉΑ͂ »"- 

δ αὐτη. Καὶ τί ἂν, ἐῴη, ὦ Σώκρατες, ἐπιστωμεένην ὠὑτήν 
ΓΝ ἃ “ ν ΕΣ (ὃ »Ὕ Ἧ᾿ 

παρέλαβον, ἡ ἐτή μὲν ουὐπὼ πεντεκαίθεκον Ὑεγονυιῶ ήλϑε 
᾽ Ν τ ἃ 7 ν ΤῸΝ »Ὕ 3 

πρὸς εμέ, τὸν δ' ἔμπροσθεν χρόνον ἐζή ὑπὸ πολλῆής επι-. 
͵7 “ἤ « 5 ν ᾿ ΕἾ ᾽ 7 ᾽ 

μελείως, ὁπὼς ὡς εἐλώχιστω μεν ὄψνοιτο, ελώχιστω δὲ 
5» ᾽ » 7 " ΛΕΚ ᾽ Ν 3 

6 ὡκούσοιτο, ἐελώχιστω δὲ ἐροιτο; Ου γὰρ ὠγωπητόν σοι 
»“ “ ΕΣ ͵ ἊΝ ᾽ Ἴς 2 

δοκέι εἶνωι, εἰ μόνον ἤλϑεν ἐπισταωμενή, ἐριώ πωρώλω- 

3. ὥς γ᾽ ἐμοὴ 8:1. Τιρῖ, ῥῬῖὸ ὥς γε 
ξέζοις 

ρα ε Νὰ Ησδπο εχρ]ϊοανῖς ὙΝ οἱ. 
Ῥτοϊεξογη. δὰ 1 ρί πεᾶγη Ρ. 123. εἴ 
ϑραϊάϊης δὰ Μιάϊαπᾶμη ο. 23. 

πατρόθεν) Δαάϊίο Ρδιτῖβ ΠΟΙΏΪΠ6, 
ποη 1115 νεγθῖβ5 σὸν καλὸν κάγαϑὸν νο- 
σαπῖ. Ραίγὶβ ΠΟΠουηδοῃὶ ποτηεξη εαὰϊ- 
ἀεπὶ ἴβῆοτο. ᾿Ισχόμωαχος Φιλοσσράτου 
αρυά Βτιοάδουγη ροῆταβ ἴῃ δχεταρίο 
εἴ, πείοϊο απ εχ πιῆποτίδ. 

πυροσκαλοῦνται]) ΟΔΠΊΘτ τ 5 προκῶ- 
λοῦνται Ἰερὶε εἰ ῥομκίαπε ἰητεγρτεία- 
ΤΌΓ, 

ΣΕ, ἘΣ ΠΕ] τὰ Οοάοχ 1ρί. 
οὐτῃ Ρατ, Α. Ο. Ὁ. εἰ ϑιερῃαπίαπα 
(οτὶρῖαπὶ ἐχῃϊθεῖ, ρτο 400 νυϊραία πη 
εἢ κατατρίβω. ϑεὰ ρτερίεγοα ϑίθρμᾶ- 
ὩῈ5 εὐπηη]ὰε (εσαῖας ΚΝ ΕἰΚα οὐ πάνν 
εὐϊάϊτ, ΠᾺ}1ο0, ᾳαοά Γοἷαπλ εαυϊάο ΠῚ, 
1Εἶθτο φυξϊοτα. 

αὐτὴ ἡ γυνὴ] 1. Ε. οἷα ἀχοτ, Ὠεΐη.- 
ἀξ ἐστὶν ἱκανὴ Οαε]ἢ. ΓΙΡΙ, Ραγ, Α, 
6. 

4. ἡδέως σου] Μαϊς συεϊῇ. σο, Παθεῖ 

{(οτὶρίαπι. Πεϊπάς Πἱρί. σὺ αὐτὸς. 
5. πεντεκαίδεκα γεγονυῖα) Η!ς τῆος 

Αἰ εηΐβ ἔξ νϊἀείατ, εἰ ΑἸδοτεϊες 
ῬοΙἰσογα πὶ ὙΠ]. τό, ἀπία δη πη ξ- 
ταις 18. τεέϊε σοῃ) βία τη Ρὰ 6185 ἰηἶτα 
ΡοΗῈ πεξεῖ. 

ὡς ἐλάχιστα] Ουε]ῇ, ἐς ἐλάχιστα, 
Τοσυπὶ πο τείρεχῖς Ρ] αἴδτοῆυς ἀς 
Ῥγιῆϊθ ογδοῸ] 5. ἢ. 696. εἀ. Βεἰκὶϊ, 
Ρ. 285. εἀ, Ηυζίεηῖ!., ᾿ 

6. εἰ μόνον] Ηδπο ϑίερῇδηϊ Ἔβπηθη- 
ἀδτίοπεπι (δγηθγαγ5. γα] αυΐαὰς [π- 
τεύργείεβ τεξϊς νυ]ραίο εἀά. νειῖξ, εἰ μὴ 
μόνον Ργθια]!εγαπί. Ιπ Ουε!ῇ, εἰ εἰ μὴ 
ΟτηΪ Ηο μόνον. ΟἼτα ΤἸΘΡΗΒΕΟΝ ἔδοὶς τ 
θὲγ 1Δρέ, 
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βωσα, ἱμάτιον ἀποδέϊξωι, καὶ ἑωρωκυϊα, ὡς ἔργω τα- 

 λάσιω ϑερωπαίνωις δίδοται; ᾿Επεὶ τώ γε ἀμφὶ γαστέ- 

ὦ, ἔφη, πάνυ καλῶς, ὦ Σώκρατες, ἦλθε πεπαιδευ-- 

μένη. 

ἀνδοὶ καὶ γυνωικί. Τὰ δὲ ἄλλα, ἔφην ἐγὼ, 

“ ΄ 9 “ ᾿ ἵ" Ν 
Οπσερ μέγιστον ἔμοιγε δοκέι παίΐδευμω εἰνονέ κοωὶ 

Τ᾿ ΄ 

ω ᾿Ισχό- 
 ν ᾽ ͵΄, Ν -»"» .“ ε Ἂς " 

μῶχε, αὕὑτος ἐπαίδευσως τὴν γυνοικῶ, ὥστε ἐκωνήν εἰνω!, 
τ ͵ » “ 3 Ἂς 7» 3 ἘΠ 5 

ὧν προσήκει, ἐπιμελέσσαι; Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχό- 
2 ν 3, » 7 2 ΄ 

μώχος, οὐ, πρίν γε καὶ ἔϑυσα, καὶ εὐζώμην εμέ τε τυγ- 
Ἵ ͵, δ ν ἡ γν  ὺ ἢ Ἵ Ν ΄ 

χώνειν διδάσκοντα, καὶ ἐκείνην μανϑάνουσων τὼ βέλ- 
5 Τὰ ΓΤ 3 “ 2) 2 ἣν « "4 

τιστώ ἀμῴοτέροις ἡμῖν. Οὐκοῦν, ἐφην εγὼ, καὶ ἡ γυνή 
“΄ Ἶ ͵7 ὅς » ἈΝ 7 Ε 

σοι συνέθυε καὶ συνεύχετο αὑτὼ ταυτὼ; Κ͵ὶ μώλω Ὑ΄. 
5 Ὁν.9 ͵7 ο ε ΄ ᾿Ν Ν Ν 

εῷη ὁ Ισχόμωχος, πολλὼ υπισχνουμένη μεν προς τοὺς 
Ἂς ΄ ε -“ Ἀ 2 ἊΝ -“ 2 3 

ϑεοὺς, γενέσθαι, οἵων δέ;, καὶ εὔδηλος ἦν, ὅτι οὐκ ὥμε- 
͵ » ΄ Ν “τ 3, 2 Ὰ “ 

λήσει τῶν διδασκομένων. Πρὸς ϑεῶν, ἔφην ἐγὼ, ὦ 
᾿ ΄΄ 7, “ δ δ 5. δ " ῬΝ . Ισχόμωχε, τί πρωτον θ᾽ θασκεῖν ἤρχου αὐτήν, θιηγου μοι 
ε ᾿ ἀρ ἃ ὃς ς ͵ὕ νὴ ΣΙ 7 Ν᾿ 

ως γα ταῦτ᾽ ὧν ἥδιόν σου δτχαμήηι ὠὐκούοιμ!, ἡ εἰ μοι 

Καὶ 

ὁ Ἰσχόμωχος πριθερ μθλξαρ᾽ τί δὲ; ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐ ἐπεὶ 

γυμνικὸν ἢ ἱππικὸν ἀγώνα τὸν κώλλιστον διηγοῖο. 

ἤδὴ μοι χειροήθης ἡ ἥν, καὶ εἐτιϑωσσεύετο, ὦ ὥστε διωλέγε- 

σϑαι, ἠρόμην ωὐτὴν, ἔφη, ὧδέ πως" εἰπέ μοι, ὦ γύναι, 

7. τε συγχ σάνει» Ἀεέϊε Οδπηεσδγι 5 
σοττῖρις ἐμέ τ᾽ ἐπιτυγχάνειν, εἰ τπξα7π 

εἴ: ἀοξνίπα»ι γονγιμηαίαηε ᾿πιογρτεία- 
τὰ5. ΡατίΓ, Ο. Ὁ). στε οὔτι ηΐ. 

8. συνεύχεπτο) Τλρί, Οοάεχ συνηύχε- 
το. ϑεααδηβ αὐτὰ ρΡτοῸ αὐτὸς τεξὶς συ τη 
Οἱ], ϑίγεῦβοο, (ατηεγατίο, ϑῖερμα- 
το, ΟΕ] Ε, [Πρ ργοδανῖς Ζευης, αὐτῷ 
εἰ τη Ρατῖ, Α. Ο. Ὁ. 

ὑσιισχινουμένη)] ἘΔά, νεῖϊ. ὑποσχομέ- 
νους, αυοα νυἱτίατα σοττγεχὶς (δῇ! ο. 
ὑσισχνουμένη Οσ ΕἸ Ε, τηᾶτροὸ ΨΊ]ΟΙΓ. εἰ 
Ῥατί, Α. (.. ὑποσχομένη Ὁ). ὑπισχομένη 
Ἐμρί, ϑεαφυξδηβ μὲν Βίερῃαπυβ. [ἢ μίσι 
ταστατγ! Ἰυπι. 584 ργίυ5 ἐς (δηΐω 
αυθρτοπάστη εἢ. (απιεγατίβ νοτῖις 
τε ιῤμς ἀϊὶς βωάιοίε ῥγονμη 6715. ΟΌΤΩ 
αἰϊ! νοτεβεπι: σεμέία αἷς ῥοίἑιοῖ!α, 
“«πυαάεγεί ψμαίϊς ἀεδενει. Ζειηε Οδπθ- 
ΤᾺΤῚΪ ἸητοΥρτγοϊατοηεπι ρτοθδῃ5, ἰδ πιο ῃ 

ουπὶ Βδοῆϊο μὲν ἀείεπάεης, αἷζ [δβη- 
[ὰ πὶ Ε)}5 ἴἴὰ τεάαϊ : εὐ φάει ταμ λα 
2γογη τσ, 8εὰ ἢ (Οαπηεγατγῖι πὶ [ὲ- 
4 ΔΓ15, με, ρΡγορα πάστῃ οτὶζ, ὑσισχνου- 
μένη ῥγοθανὶς δ εῖίΚε, φυοά τετηρι5 
εἴ ἱρίε αρεὶὰ5 ναϊραῖο ὑποσχιομένη εξ 
Ρυῖο. Αἱ γενέσθαι ἀς ἕατατο ἱπίο! ες 
ταὶ ἴῃ ἢᾶς φαϊάεπι νογθογαπὶ Ητα- 
ἔϊατγα ν᾽ ἀδεαγ, μον ϑιερῃμαπίαπαπὶ ρτο- 
Ὁδϊ Ιά6πὶ Ὑν εἴτα. 

9. τί πρῶτον] Οἴοδῖο νεσῖς: μὰ 
ἀφιμν, ῥγὸ ἀἰδίέηι ἱγεπιον  αἰλμηα, ἐν τιμ7π 
ἐατῃ ἀοσεόας, φωοο ὁ ΟΕ] ἢ. τί οπαϊτεῖς 
Ἰπηερῖβ. 

το. ἐσιϑασσεύετο) Ρατί, Α, ἐσιτι- 
τασσεύετο [ρταίοτὶρῖο ἐπετσασσεύετο, 
Ῥατι!. Ὁ, Παδδὶ ἐσισασεύετο [ΟΥΙΡτα Γ. 

ἔφη, ὧδέ πως] (ὐυεἰξ, ουπὶ Ρατι, Ο, 
ἔφη ογηϊῆϊ, ποη πιαὶς, 

1.8 

Φ 
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“ "8, ͵7 Κ νι 8 ΣΝ 93] 
ὠρῶὼ ἠδὴ κωτενοησῶς, τίνος πότε ἐνεζω εἐγῶ τὲ σὲ ἔλωβον, 

Ν, « 3, -“" 9] 7] ᾽ 7 Ω) Ν Ἂς Ε) 

11 κώὶ οἱ σοὶ γονεις ἔδωκάν σε ἐμοὶ: Οτι μεν γῶρ ουκ᾿ 
3 7 5 γ ὦ "7 2 ᾽ ὃς “ρα ἌΝ 
ὠπορίω ἥν, μεθ ὅτου ὠλλου ἐκωϑεύδομεν ὧν, οἶδ᾽ ὅτι καὶ 

Ν Χ “4 "5 7 » 3) εἰς ἃ 
σοὶ κωτωζωνες τουτ ἔστι. Βουλευόμενος δ᾽ ἔγωγε ὑπερ 
» » Ε “ πὶ -“» 5. ἈΝ Ν 5 ἐμοῦ, καὶ οἱ σοὶ γονεῖς ὑπὲρ σοῦ, τίν ὧν κοινωνὸν βέλ- 

“ ΄ 7 3 ΄ ν ΝΣ ͵7 

τίστον οἴκου τε καὶ τέκνων λάβοιμεν, ἐγώ τε σὲ ἐξελεξώ- 
« "»“" « 3 5 »-3 »"» ΕῚ ᾿ 

μῆν, καὶ οἱ σοὶ γονέις, ὡς ἐοίκασιν, εκ τῶν δυνωτῶν εμέ. 
΄ Ν " ὮΝ ͵7 “ κτῶν » ͵7 

19 Τεκνω μκεέν οὐν ἢν Θ εός σοτε διδῶ ἡμῖν γενέσϑαι, τότε 
΄ 3 Ν 8 » “ «“ ΄ δὲ ͵7ὔ͵ 

βουλευσόμεϑω περὶ αὐτῶν, ὅπως ὅτι βέλτιστα παωιδεύ- 
5 Ν Ν :νονν » 3 ᾿Ν 

σομεν ὠὐτῶ κοινὸν Ὑῶρ ἡμιν καὶ τοῦτο τἀγαϑὸν, συμ- 
Ἵ Ἂν δ 14 ,ὕ ! Ν ἴς δὲ 

13 μάχων καὶ γηροίβοσκῶν ὁτι βελτίστων τυγχώνειν" νῦν δὲ 
δ ᾿᾽ Ε'. ἊἋ “ἢ 4 ᾽ ᾽ ! - .. 

δὴ οὐτος ἥμιν ὁδὲ κοινός ἐστίν. Ἔγωώ τε γῶρ, ὁσῶ μοι 
Ψ “ » Ἂ Ν 5» ͵΄, 7 .« 9 ὯΔ 

ἐστὶν ἁπαντῶ, εἰς τὸ κοινὸν ὠποζοίνω σὺ τε, ὁσὼ ἤνε- 
' ᾿ ἧς Ν ΄ ᾽ "εο - 

κω, πᾶντῶὼ εἰς τὸ κοινὸν κατέθηκως" καὶ οὐ τοῦτο δὲὶ 

λογίζεσϑαι, πότερος ἄρα ἀριϑμῷ πλείω συμβέβληται 

ἡμῶν, ὠλλ᾽ ἐκέϊνο δέι εὖ εἰδένωι, 

βελτίων κοινωνὸς ἤ. οὗτος τὰ πλείονος ὄξιω συμβάλλε- 

14 τωι. 

ὅτι ὁπότερος ἂν ἡμῶν 

᾿Απεκρίνωτο δέ μοι, ὦ Σώκρατες, πρὸς ταῦτ ἡ 
Ν 7 ϑιο δὰ » ΄ 3) 7 Ὁ" 7] 

γυνή, τι δὲ ὧν εγῶ σοι, εῷη, δυναίμην συμπρᾶξαι ; τίς 
Ἄχ «ἐς ΦΌΝ 7 ΕΣ 3 ὦ Ὁ Ν ͵] ᾽ ὃν δὴν Ε 

δὲ ἡ ἐμή δύνωμις ; Φλλ ἐν σοὶ πῶώντω ἐστίν" ἐμὸν δὲ 
5 « 3 οΥ »" ῪἊἸἼἽὟῪΟὃΙ 

1ὅ ἔφησεν ἡ μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν. Ναὶ μὼ Δί᾽, 
3 δι ενν ἊΨ Π Ν Ν δῶν 9 ἈΜῸΣ: ͵, ᾽ “ 
ἐφην ἐγώ, ὦ γύνωι" καὶ γὰρ καὶ ἐμοὶ ὁ πατήρι. Ἀλλὰ 

ἔδωκαν] Τὰρῖ. θεν ἔδωσαν, Ουεϊῇ. 
ἔδοσαν οατὴ Ῥατ, Α. Ο,, Ὦ. ἀαπε. 

11. Βουλευόμενος) Τα πι|1πᾶ, ΡατΙ, Ο, 
Ὁ. εἰ συεῖξ, βουλόμενος, ΤΩ ΤΡῸ 51ΕΡΉ. 
βουλευόμενοι. νετατη εἴ εἰἴάτη ἴῃ τηδγ- 
δῖπε ΠΟΥ, 

οἴκου] Ἑάά. νεῖς. (ὐσιε]ξ, 1106. Ῥατι, 
Α. Ὁ. Ὁ. οἴκοι. 

ἐκ σῶν δυνατῶν] Θμαρίμπι βεγὶ ῥο- 
ἡμὴ, φμαγέμηη 11 ΤΡΑ͂Σ 2μι1, Τοϊϊϊοσεῖ 
βέλτιστον. 1τὰ ΨΥ εΙΚε οὰπὶ Βτοάξθο 
εἰ (απηεγατίο ἱπιεγργοίδίοτ : (εὰ [,6- 
ΟΠΟ]. ἐκ ἧς φίος ῥοεγανὶ, Ἐπ αϊἀΘ ΠῚ 
οὐπῃ (ὐαπγδγατίο τ 8} 10 ΟῬΥο᾿ ἐο αἰζιε 
ἐοα, 81. ἀϊοίταγ ἐκ σῶν ἐνόντων, ἐκ 
τῶν ἐκδεχομένων, ἐκ τῶν ὄντων, ἀδ ααϊ- 

Ὀὰ5 Ψιρεταπιὶ νἱάθ Ρ. ὅοο. εἀϊεϊοηῖς 
Ηεττηᾶπηὶ. 5:10 ἔετε ε ἐκ σῶν ὁμοίων 
ἰπ Ρ]αϊοηΐβ Ῥῃδβάτο (δεξὶ. 4.5. Ρ. 240. 
εἀϊτ. Ηεἰπάοτγβαπε. 

12. παιδεύσομεν) Ματρο ϑίερῃ. σιαν- 
δεύσωμεν ἀπηοίανϊς. Πεϊηάθ γηρωβο- 
σκωῶν΄(οὐεχ [ΠρΡ. 

13. δεῖ εὖ εἰδένα ] ΘαΕ]Ε, δεῖ οπχϊ τες, 
Ἰδίτατ Γδοϊαῆι Ζεαπε. 

14. ἐμὸν δ᾽ ἔφησεν] Ηοςσ οτάϊπθ νεῖ- 
Ὅδ οοἸ]οσαηὶ ΟΌΕΙΕ. ρύ. Ρατ, Α. Ο. 
Ρ. Ψυϊρο ε ἐμὸν δ᾽ ἔργον ἔφησεν ἡ μ. 
εἶναι. 

15. καὶ ἐμοὶ ὃ Μα]ε Θυεὶξ, Ρατζ,ς 
Δ. Ὁ, Ὁ. εἴ [ΠρΡῇ. καὶ ογϊτταηῖ. 



σα Ρ. 1. 

΄, Ἐς Ἰὰ νι 5 δοὲ Ν ΄᾽ .“ -»Ὕ 

σωφρόνων τοί ἐστι Ἀώι ὧν θοὸς “ων! υνωικος, οὑυτῶ σποίειν, 

.“ 7 57 «ς ΄ -“. 27 -«“ἶ »᾿ 

ὅπως τῷ τε ὄντω ὡς βέλτιστω ἕξει, καὶ ἄλλω, ὅτε πλεῖ- 

στῶ ἐκ τοῦ κωλοὺῦ τε καὶ δικωίου προσγενήσεται. 
΄ δὲ «ὦ» 59 « Ν -“ ἣν ᾽ ΙΝ -“» ᾿ 

τί δὲ ὁρῶς, ἔφη ἡ γυνὴ, ὁ τι ἂν ἐγὼ ποιοῦσω συναύξοιμι 
Ν ε ]ς] Ε 5) δ Ν τ « ΕΝ ͵] 

τὸν οἶκον; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφην ἐγὼ, ὥ τε οἱ Θεοὶ ἐφυσάν 
7 ς 7 -»" -“» »Ὕ ςε 

σε δύνασϑαι, καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ, ταῦτω πειρῶ ὡς 
ἌΝ" »"5Ὰ» 

βέλτιστα ποιεῖν. 
ἼΣ Ἢ 95, Ε ᾽ Ἂς ᾽ “᾽ ᾽ ͵ 

Οἰμω, μὲν ἔγωγε, ἔφην, οὐ τὰ ἐλωχίστου ἄξια, εἰ μή 
ς τ᾿ » γ΄: « Ὁ» ᾿ ΕἸ πὶ 

περ γε καὶ ἡ εν τω σμήνει ἡγεμὼν μελιττῶ ἐπ᾿ ἐλώ- 
ΕΣ 22 3, 3 ΄ μ 2 7] 3, 

χίστου ἀξίοις ἔργοις εφεστήκεν. Ἐμοὶ γῶρ τοι, εῷη 18 
’ Ν « 9 Ν 5 7 ᾿ » Ἂς δὲ “' 

ᾧαναι, καὶ οἱ Θεοὶ, ὦ γύνωι, δοκοῦσι πολὺ ὀϊεσκεμμε- 
, ἂν “ “ ΄ ὰ -“ νως μάλιστω τὸ ζεῦγος τοῦτο συντεϑεικένωι, ὃ κωλέίτωι 

͵ὕ Ας 7 γς ε “1 3 »» 4 ΓΦ » “. 

ϑήλυ κωὶ ὥρρεν, ὁπῶς ετί ὠφελιμώτωτον ἡ αὐτῷ εἰς τῆν 
7 “Ὁ Ὰ » “" ᾿νε -“" ͵΄ ΄ 

κοινωνιῶν. Πρωτον μὲν γῶρ τῷ μή εὐλίσπειῖν ζώων γενή, 
“ἷ Ν "Ὁ »"» ΟῚ Ε 7 ὃ 7 

Τοῦτο τὸ ζεῦγος κειτῶν μὲτ Φλλήλων τεκνοποιου μένον" 

ἐσσὶ καὶ---τοὔτω] ΟΕ], ἐσφσὶν, ἀεϊπάα 
οὕσως Ουε!ξ. Τὐρί, Ῥατ, Α. Ὁ. Ὁ). 

, Ροῆεᾶ τά τ᾽ ἐόντα ΟΘαεῖῇ. 
16, «ί δὲ] ΟΕ], σαπὶ Τρ, «π΄ δὲ, 

ἔφη ἡ γυνὴ, ὁρᾷς, Ῥατιῖ, Α. Ὁ. «ἰ δὲ ἔφη 
ὁρᾷς ἡ γυνή, 

ἔφυσάν σε) Οοάεχ Ρατ. Α. ἐφύτευ- 
σάν τε, εὐά. νεῖῖ. ἔφησαν. Ῥατῖί. Ο. Ὦ. 
ἔφησάν Τε. 

17. σ΄ δαὶ] Οαε]ῇ, Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. 
εἰ Τρ. τί δὴ, αμοᾶὰ εδείατη πηᾶῦρὸ 
ϑίερῇ. εἰ Ν]]οΙ. ἀπποίδν!ῖ. 

ἐφέσσηκεν) ΡατΙ. Α. ἀδι συνέσυχεν, 
18. ᾿Εμοὶ γάρ στο] Οαε]ῇ, ἐμοὶ μὲν 

γάρ τοι. ΟἸσοτγοηῖβ ᾿πιεγργαίδιϊ 6 ΠῚ 
τοι 15 Ἰοοἱ Πὰς ταΐθγατῃ εχ (οϊ τη 6 }]ἃ 
ἴῃ Ῥτθίαϊτοης δὰ ΤΠ Ότατα χὶϊ. {εὰ [τὰ 
αΐξ ρατγιϊσα ] τ πὶ ἀρροπμᾶτῃ δὰ ἤπραϊα 
Χεπορποηιίβ Ἰοσα, 400 οἸδτῖιιβ ἃρρα- 
τεαῖ, αυδτη Οίσεγο Ἰθξλϊίοηστα ἢϊ {Ἐοὰ- 
ὰ5. Ἐχοτάϊταγ ἰδιταγ Οο] απ 6 ]}]1 ἤο : 
“«Χελοῤῆοη. ΑΙπεπίεημς ἴηι ἐο ἐἰϊόγο, φωὶ 
(ΑἸ σοπονπῖσις ἱριογιδιίμν, ῥγοα τα! νταγῖ- 
Ταἰε σοηγασίμηι μα σογιῤανγαίιη {2 πα- 
ἡμγαν τεῦ πον {οἰ μηη ἡμσμηα ζίγια, “ὐεγιηη 
ἐἴλαπι εὐ ἔνα υἷας (ροϊοίας ἐριέγείμν : 
για" βΥΣη τη, φμοα (ΟἸσεγο αἰ, πὸ σέημς 
λωριαπιεηι ἐδηηῥογὶς ἰοτιρίτιφιεϊίαίε οσοϊαίε- 
γεν ῥγοῤίεν ἤρα παν όρα ομη ξαυπῖπα ΕΣ 

σορ μρξίμη; ἀρίπασ μὲ ἐς ἤἄαο ἐπα δηη {6-- 
οἰοίαίε ὑπογίαἰϊδμς ααγμίογα {ἐπιεξης 
πες γπίπμς ῥγοῤμρηπασμία ῥγαρατγαγεπ- 
ΤΩ. 

διεσκεμμένως} Τὰρί, Οοάεχ ἰοτρίαπα 
Παθεὶ διεσκερυμένος, ἀεϊηάε Θπε], μάλ- 
λίστα. 

ἔτι ὠφελιμώτατον) Θυοά τηοπαε- 
τάτη ἵπ δημποίατίοπε δά Οο] απλε] τη, 
ΟἸςεγοπεπι Χαπορποηί5 ἰοσὰπῃ ρΡ]6- 
πἰογεα οἱ ἱπίερτίογογη ἰερη8, τά π} 
Πὰς εχ Ραγίίουϊα ἔτι τϑέϊα δυραΐν 
γεῖῆζε, αυἱ (αἰριοαίαγ οἰϊπὶ ἔα! ΠῈ 
ὕσως ὅτι ἥδιστον καὶ ἔστι ὠφελιμώτατον. 

Βίθρῃαπαβ Ππιρ] Ἰοίτευ ἔτι ἴῃ ὅτι της 
τὰτὶ νοϊαϊς οὐτὰ Βτοάδοο, οὰπὶ Οἰςε- 
τοπίδηθο νου Ποἢἶβ ΠΟ τη ΘΠ] ΠΠ[ει. 

19. τῷ μὴ] Ὀατγῆπια εἰ ἤπε εἐχ- 
ετήρίο ἀϊξῖῖο, ρτὸ ἐπὶ σῷ. Ἐηά, νεῖτ, 
οὰπὶ Οαε]Ὲ. Πρ, ἐπὶ τὸ Παθεπί, Ῥα- 
τί, Ο. ἀεῖπάς ἀνθρώπων γένη ἀδῖ. 

σὸ ξεῦγος κεῖται!) (ὐοηγωηξμ οβ 

ἸητοΥρτείδιαγ Ζεαπα; δ εῖκε ρΡαϊαζ 
Ροῆε οἰἴατῃ τεάαϊὶ, δου ἑωίμπι, ογαἶδσ 
γιαΐμη! εἰ, ααἰὰ κεῖσθαι ἢι ταδί 
οὐπὴ τιθείη, Θυοὰ αὰὸ ρῥεογίϊηοδί, ἰξ- 
ποῖο. Ηοο νἱάεο, κεῖται μετ ἀλλήλων 
Βος Ἰοσο εἰἶξ ρίὸ συντέϑεισαι, σοηηρο- 
ϑέωμι, σοπήμπξίμτα ε, Ῥούτατηα, (δεν 

Ρ4 

39. 

Καὶ16 

7 »Ὕ ἦ 3 , , ͵͵ 

Καὶ τί δαὶ ταῦτά, ἐστιν ; ἐφη εκείνη. 17 
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ἔπειτα τὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι ἑαυτόὶς ἐκ τούτου τοῦ 

ζεύγους τοῖς γοῦν ἀνθρώποις πορίξτωαι. Ἔπατα δὲ καὶ 

ἡ διαιτα, τοῖς ἀνϑ)ρώποις οὐχ, ὥσπερ τοῖς κτήνεσιν, ἐστὶν 

20ἐν ὑπαίϑρῳ, ἀλλὰ στεγνῶν δάτωι δηλονότι. Δεῖ μέντοι 
τοῖς μέλλουσιν ἀνθρώποις ἕξειν ὅ τι εἰσφέρωσιν εἰς τὸ 

στεγνὸν ἔχειν τοὺς ἐργωζομένους τῶς ἐν τῷ ὑπαίϑρῳ ἐρ- 

γασίας. Καὶ γὼρ νέατος, καὶ σπόρος, καὶ φυτείω, 

καὶ νομαὶ, ὑπαίϑριω ταῦτω πάντω ἔργ ἐστίν" ἐκ τούτων 

21 δὲ τὰ ἐπιτήδεια γίγνεται. Δεῖ δὲ αὖ, ἐπειδὰν ταῦτω 

εἰσενεχ;ϑ ἢ εἰς τὸ στεγνὸν, καὶ τοῦ σώσοντος ταῦτα, καὶ 

τοῦ ἐργασομένου δὶ ἃ τῶν στεγνῶν ἔργω δεόμενω ἐστί. 

Στεγνῶν δὲ δέϊτωι καὶ ἡ τῶν νεογνῶν τέκνων πωιδοτροφίω, 

στεγνῶν δὲ καὶ αἱ ἐκ τοῦ καρποῦ σιτοποιΐωι δέονται" ὧσ- 

αὐτως δὲ καὶ ἡ τῆς ἐσϑῆτος ἐκ τῶν ἐρίων ἐργασία. 

22 Ἐπεὶ σι ἀμφότερω ταῦτα καὶ ἔργων καὶ ἐπιμελείας: 

ἕεγυτη γηρωβοσκοὺς ἰϊδτιι πῇ εἰ ἴῃ ΓΊρί, 
πῦτο, αἴ ῃ Ρατιΐ, Δ. Ο. Ὁ. πορίζεσθαι 
τῇδτρο ΨΊ]ΟΙ. ἀδε. 
Ἔπειτα) Οἴσετο: Ταρι εἰϊαρη,, οἱ: 

ιξέμς οὐ σαϊίμς ἀμηπασιας τοῦ Μ{1 ζεγς 
ἐπ ῥγοραίμίο αὐ Μιίυεμνίόμς ἰοοῖ», Με 
αἰονηὶ ψμὸ ἐεξῖο ἀσοιεγ αγάμς ἐγαΐ, πεσεξα- 
ΤΙΜΉ Χμ: αἰεγμίνμ γογὶς εἰ (μὸ ἐἱο 
εἴ, φηῖ Ἰαόονε οὐ ἱπαάμγία δον αγ αΥ εἴν 

ψία ἱεξηϊς γεσοηπεν δ) μν 
στεγνῶν) Ἑάά. νεῖς. Τὴρ, ΟΕ, 

στέγων. 

20. Δεῖ---τοῖς] Οοπηραγανῖς ὙΝ εἶκε 
Ἰοοὰπι ΑΠδΌ. 11]. 4, 35. δεῖ ἐπισάξαι 
πὸν ἵσιστον Πέρσῃ ἀνδρί. Ὁ] ἀδτίνα ΠῈ 
σοπητγηοάϊ εξ οοπίει. Νοῆεσ ᾿ηΐτα 
ΟΔΡ. ΥἱΠ]. 9. εἰ γεωργὸς----κᾷπειτα--εδια. 
λέγειν δέοι αὐτῷ. 

εἰσφέρωσιν] (σαε]ξ, εἰσφέρουσι. ἀεῖπάε 
ἔχειν, αοἀ 6 εδεαπη ἰπ ππᾶτγρίης γ1]- 
Ἰοϊ(, οπαίτιῖς Ταπεῖπα, Οαε]ξ, Πρ. Ρα- 
τ, Α. Ὁ. ροῆεαᾶ νεατὸς Θαεϊῇ,. ΕἸρῖ. 
Οἴοότο ἰοσὰπι ἢ τεαάϊαϊτ: δέφμλάοηι 
νοεῖ γεβίσαγι εἰ πανῖραγνε σεἰ εἰταη σέ- 
πενε αἰΐο περοίαγέ γιδοο δ ὀγαί, μέ αἰϊ- 
φμαᾶς γασμίϊαίες ἀασφμέγέγεημς. 

21. σώσοντος----δ᾽ Δ] Τ ρί, σώσαντος. 
Ῥεῖπαάς οὰπὶ Οαε]Ε, Ρατγ, Α. Ο. Ὁ. 
δὶ εὐά. τὰ τῶν στεγνῶν, Τιεοποίαν!ὶ 

Θπγεηἀδιίοποπ ἃ τεσερῖς Ζευπε, δ᾽ 
᾿η!εγαῖς δ, εκε, 8516. ἀρρᾶγες εἴδη 
ὑπᾶςξ τὰ οτίαπι ἀπχετῖζ, 

καὶ αἱ ἐκ) Οπε!. εἰ Ῥατι, Α. αἱ 

οὐ ϑγαηῖ, Οἴσετο ἰητεγριεῖαῖαβ. ΕΣ 
ἢ. ἰ. ττὰ ; (ὐομ ψέγο ῥαγαϊ γὲς {μὖ 
ἡθξῆμρ! ἐ{}δη1 σοπσειέαε, αἰΐμτα ἐδ σῥοτ- 
μι, φαὶ εἰ 1{ἰαίας σε οαίγο εἴ ἐα σοη- 
σενεἴ οῤέγα, φμα ἀοπιὶ ἀεύενεη ααηηίτι- 
ϑνατι. πᾶπὶ εἰ ζγμχες σαίεγαφμε αἰῆ- 
»ποπία Ἱεγγεβγια ἱἹπαάτρεὐαη! ΤἹεξῖο, εἰ 
ΟΨΙΜΤ σα ἐγ αν ΜΥ ῥεομαίμετη “πες αἱ- 

φμθ ἡγμέξημς οἰαμίο οὐ βοάτεηαι ἐγαρῖς πὲὸ 
γηῖηιμς γεϊψμα μίεη βία, φιῖδμς ἀμ αἰῖ- 
ΤΥ ἠολΙΤΙΜ σΈημ5 ἀμ] ΕἸΙαΡΗ ἐαοοί τ, 
[}πάῤ ἀρρᾶτοι, ΟἸσεγοπεπλ τέκνα ἀδ 
Ρεσοταπ ἴοεϊα ἱπιεγρσοιαίατη αἰ ς 
Ποη ἱπορίε, 

22. καὶ ἐπιμελείας} Ταπεϊηα καὶ ο- 
τηῖε, Πεῖπάς στὰ μὲν σῆς γυναικὲς 
ἄδητϊ εἀά. νει. πε] ἢ, Πρ, {εἀ τηᾶῦροὸ 
ΨΊΠΟΙ, σὴν μὲν. Οἴρσετο ἰητεγργείδιαγ : 
ὥπμαγε ομηῈ ὀῤεγαπ οἱ αἰ ρθη ατ ἀεῆ- 
ἀεγαγεπί ἐα, φησ ῥγοῤοιιμίηιις, πες ἐρεῖς 
ξμα σμνα ζΌγ15 ασγιγεγεμίμῦ, φμα ἀοηπὲ 
οἰ ον ορογίεγεί, ἤμγε, μιῇ αἰἰρεῖ, πιαίμτα 
σογιῤῥαγαϊα. οὐ τημογὶς αὐ ἀονπε ίοαπ 
Αἰ ρον, ΟἾΥῚ ἀμ τη ααἱ ἐκεγοὶ ατ16- 
ΜΕΡΗ ζογ ΘΉ 67} εἰ φκήταπέαιπ, ὉΌΪ ἀπίεᾷ 



σα ΜΗ: 41 

»Ὕ 7 9} Ν ἣν ᾿ Ν Ν ͵ὔ ,7ὔ 

δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω, καὶ τὴν ᾧΦύσιν, Φαάναι, 
» ΩΝ ν ε Ν Ω 2 Ν -“ Χ Χ " 

εὐθὺς παρεσκεύασεν ὃ Θεὸς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τήν μὲν τῆς 
Ν σε ας Ἂ ἔγδ ᾽} ἐς. ͵ Ν δὲ -“Ξ᾿ἦ 

γυναικὸς ἐπὶ τῶ ἔνθον ἐργω καὶ ἐπιμελήματω, τήν δὲ τοῦ 
5 ΄ -ἈΝ ᾿ς 3} 5" Ν ᾽ 7 

ἀνδρὸς ει τῶ ἔξω ἐβγῶ κώϊι. ἐπ ἐμελήμωτω. Ῥίγη μὲν 23 

γὰρ, καὶ ϑάλπη, καὶ ὁδοιπορίας, καὶ στρωτείως, τοῦ 

ἀνδρὲς τὸ σῶμω καὶ τὴν ψυχὴν μᾶλλον δύνασθαι καρ- 
“ ΄ Φοι ΝΑ ὅμκὸ ἐδ δι 

τέρειν κωτεσκευασεν᾽ ὠστε τὸν ἔξω ἐπέταξεν ὔυτω ἐργω" 

- Ν δ τὰ δ᾽ Χ -“" Ν Ν -» Ἃ 

τὴ δὲ γυναικὶ ἥσσον τὸ σώμω δυνατὸν πρὸς ταῦτα Φύ- 
᾿ Ν 3} 

σᾶς, τὼ ἔνδον 

δοκέι ὁ 9 ἐός. 
΄ Ἀ 

προσέταξε τὴν 

9) » Ὁ 7 » 7 

ἔργω αὐτῇ, φάναι ἔφη, τροστάξωι μοι 
» ΝᾺ Ἀ Ὁ »" Ν ἡδον Ν 

Εἰδὼς δὲ, ὅτι τῇ γυνωικὶ καὶ ἐνέφυσε καὶ 24 
»"»" ᾿ο»“ωῳ ΄ ᾿ς "Ὁ ΄ 

τῶν νεογνῶν τέκνων τροζφὴν, καὶ τοῦ στέρ- 

γεῖν τὼ νεογνὼ βρέφη τλεέϊον αὐτῇ ἐδάσατο, ἢ τῷ ἀνδδί. 
Ἁ Ἂν Ν ᾿Α ῪΨς » ΄ » 

Ἔπει, δὲ καὶ τὸ φυλάττειν τὼ εἰσενεχιϑέντω τῇ γυναικὶ 25 
: ΄ σὸ « ἧς “ἤ ἊΝ, Ν 7 3 

προσέταξε, γιγνῶσκωῶων ο Θεὸς, οΤι προς Το φυλάττειν ου 

͵ ἊΨ; ᾽ Ἃ “" ὁ Ἂν »-ὅ2»ο Ὁ» Ν 

κακίον ἐστι φοβερὰν εἰνοῦὶ τὴν ψυχὴν, σλείον μέρος καὶ 

τοῦ φόβου ἐδάσωτο τῇ γυναικὶ, ἣ τῷ ἀνδδί. Εἰδὼς δὲ, 
.“ Ἶ ΕῚ 7 “ ΄ τ » »“" ὃν ΡΟΝ 9 

οΤτέ Κῶώὶι ὠρθήγϑειν ῶυ δεήσει, εῶν τίς ὠδικῆ τον τῷ ἔξω εθγῶ 

3, 7 τ -“» , “Ἢ 7 ΦΘῪ 

εχίόντον, τουτῷ αὺ ὥλειον μέρος του ϑράσους ἐδώσωτο. 

Ὅτι δὲ ἀμφοτέρους δέει καὶ διδόνωι καὶ λαμβάνειν, τὴν ο6 
λ Ν 5 ΄ » Ν » » ΄ ΄ 

μνημῆν καὶ τὴν επιμελείων εἰς τὸ μέσον ὠμῴοτεροις κατε-- 
.“ 3 ᾿Ν " "» 7 δ Ν Ν 

ϑηκεν. Ὥστε οὐκ ὧν εχιοὶς διελεῖν, τοτεξῶ το ἔϑνγος τὸ 

»“ὝἮὦ ΕΝ Ν 57) ὅε μἃ »“᾿ 

ϑηλυ ἡ τὸ ὥρρεν τουτωῶν σπλεονεκτει. 

Ἰερεθαίαγ: α παίμγα οογπῥαγαία εΠ οῤε- 
γα τημίονῖς, αὐδῇ Οἴσεῖο τὰ μὲν τῆς 
γυναικὸς, ΠΟ τὴν τῆς γυναικὸς φύσιν 
τεάάετο νοϊαπῆἶοι. 

23. κατεσκεύασεν) ϑιερΠαπὶ σαρε- 
δκεύασεν τανοοανῖι ἿΝ εἰἤκο ἀαπγηδία πη 
ἃ Ζευπίο ρτορίεγ σοηϊεηίαπι εαά, 

᾿ γεῖ, εἴ ΠΌτοόγατα [οτὶρίοταπι. ἘΠ τὰ- 
ΠΊδη οἴϊαπι ἴῃ τηαγσίης Ποῖ, ΟΊςα- 
το: Παφμε αἶγο σαΐσγες εἰ γγίρογα ῥέν- 
ῥειϊεηάα, ἡμρη εἰϊατη ἱππέα εἰ ἰαδογες 
βαοὶς αο ὀεἰὶ, Ἰά ἐδ γε βιοαϊοπῖς εἰ γπῖ- 
ἐπ αγΐμη βΙρ εν Ἰον μη ἀδμς ἐγιδμι! Σ ταμ 
Μεγ ἀείποσρε, φμοά ογιρίίδες ἢϊΐς γούμς 
εατὶ ζεσεγαι ἱπλαδίϊο»η, ἀονπεοθίσα πέρο- 

Καὶ τὸ ἐγκρατεῖς 97 

{4 σμγαηάα ἐγα]α1. ᾿ 
24. τυλεῖον αὐτῷ} Ἑάά. νεῖ. πλείων 

ἐδάσατα αὐταῖς, [εὰ ἰδάσατο ΤηΔΙΡῸ 

ΨΊΠΟΝ, 
25. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ] Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. 

καὶ οτϊτταηῖ, ἀείπάδ γινώσκων ἀδηῖ, 
εἰσενεχ, ϑέντα) Μυητίπα, Οαε]!. εἰ 

τηᾶτρῸ ϑιῖερῇ. εἰσαχϑέντα ἀδηι, σε], 
δτίατη φυλάσσειν. αυοά τερεῖῖς Πατίπι 
οὐτὰ [Γἰρῖ, ᾿ἰῦτο, ΟἸἴσετο ἱπιίεγργεία- 
ἴὰγ : ΕἸ φμοραηη ἤμπιο {Ἔχιη σε οαϊα 
εἰ ἀϊ]σεηία αἰρηανεναί, ἰάοίγοο 1ἰπηὶ- 
αἰϊογετι γεάά!α!} φμαηι οἰγιϊοπ: παηη 
»πείμς ῥίωνίπιμρα σον! αὐ αἱ ρει αι 
ομ οάϊεπα:. 



42 «΄«ΟΘΟΟΝΟΜΊΙΟΙ 

δι δ - “ 5» Ν ΄ ᾽ ΄ ΄ 

δὲ εἶνωι, ὧν δέϊ, εἰς τὸ μέσον ὠμῷοτεροις κατέθηκε, καὶ 
ϑ' 7 3 7ὔ « Ἂν ε ᾿ δ “3 7ὕ “Δ 

ἐξουσίαν ἐποίησεν ὁ Θεὸς, οπότερος ὧν ἡ βελτίων, εὐ) ἃ 

Ν 

τ ἐνι 3 ΕἸ «ς Ν »"»ὉᾺ »«᾿ τα ἤ ΄""ο 

ὠνήρ, εἰ9᾽ ἡ γυνή, τουτον καὶ πλεῖον φέρεσϑαι τούτου του 
᾿ χῶ Ν ΑΟΥ «ρετῖν 7 Ν Ἂς 7, ῊΝ 

28 ἀγωθοῦ. -Διὼ δὲ τὸ τὴν φύσιν μὴ πρὸς πάντω ταὐτὰ 

ἀμφοτέρων εὖ πεφυκέναι, διὼ τοῦτο καὶ δέοντωι μῶλλον 
» ΄ “ 5 ς ον ΄ 

ὠλλήλων, καὶ τὸ ζεῦγος ὠφελιμώτερον ἑωυτῷ γεγένηται, 
ὰ ΣῊΝ 1 μ᾿ 7 Ἂς ο᾿ ΝΣ ν »-»“"᾿ Ν 

20 ᾧ Τὸ ετέρον ἐκλείπετῶι, τὸ ετέρον δυνάμενον. Ταυτῶ δὲ, 
3] -Ὕ- -“ ἊΣ ΄, φΨ ΞΎΨΜΙΝ. ψ « “Ἢ. 

εῷην, δὲὶ ἡμῶς, ὦ γύνωι, εἰδότως, ἃ εἐκωτέρῳ ἡμῶν τροσ- 
᾿» « Ν “οὖ »“Μ »“, ε ε Ρ« 

τετωκτῶι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, πειρᾶσθαι, οσὼς ὡς βέλτιστω 

δοτὰ ταροσήκοντω ἑκατέρῳ ἡμῶν διωπρώττεσϑαι. Συν- 
“΄ Ν 9] "4 ιν ς 7, “Ὕ Ν 

ἐπαινεῖ δὲ, εῷη Φαναι, καὶ ὁ νόμος ταυτῶ, συζευγνὺς 

27. βελαίων) γγιῖον, γοδμίον ἀπὶ- 
πο ᾿Ἰητεγργείατυγ νεῖ κε, εἰ εααξηϑ 
τοῦ ἀγαϑοῦ ἀς ἱρίᾳ νἱτίαίς, ἐγκρατείᾳ, 
ΠΟ ἀξ ρῥγβιπηϊο εχ εα οοπίξαμεπαο. 
Οἴςσεῖο: Ωμοά αμέθρ πέσει ἐγαὶ ζογῖς 
εἶ 1 ἀρεγίο οἱ δέμηη φιαεΥ ἐπ 1:5 71071711471-- 
φμαι! ἱμγωγίαηι ῥγαῤμίίαγε, ταάρῖγοο οἷ- 
ὙΜΗΙ φιραηη γι ογ ει ἤεοι ἀμααοίογερη. 
Ωμία ὑεγο ῥαγέϊς οῤϊδες αφμε Κμι1 οῤτις 
τιεπογία εἰ αἰ] ρεηίῖα, γιοῦ πτίλον εηη ζ- 
γμΐγι φμα Οἶγο ΦαΥΠ ΤΕΥΜΗΣ ἐγ ἐδ 
ῥοεφἕοπεηι. 

28. Διὰ δὲ σὸ)] Ταπίϊπα οπγῆί σὸ. 
ϑεαθεηβ ταὐτὰ ἀξάϊ ὕτοὸ ταῦτα: ἀἄε- 
᾿πάβ ἑαυτῷ συπη. Υ εἰήκῖο γανοοανΐ εχ 
διθρῃαηΐαηδ, Ρατι. Α. Ο. Ὁ. εἰ συεὶῇ. 
ἴῃ Ἰοδὰπι ἑαυτῶν, ησυοα εἢ ἴπ τε] 5 
εἀά. εἰ ἱπερεῆπιε ἀείεπάϊτυγ ἃ Ζεα- 
ῃΐο. Οοτηρᾶτα (δξδλϊοπεῖα τὃ. Ἀδιῖο- 
ΠΕΠῚ ταὰΐδιϊ σαῦτα ἰῃ ταὐτὰ Ἰάτὴ 
ΟἸπ εὐἀϊάϊ ἴῃ δηποίβδιοπε δὰ (οὶα- 
ΤΊ] ]α πὶ. Οἴσαῖο επὶπῇ ἱπίθγργείδειζ : 
Τιηι. οἰϊαηι φμοά μβηηῤίες παίωγα ποῖ 
ΟΥΤ65 γὲ;: ΘΟΡΉ)ηοἦς αἰ ε: ταίεδαί, 
Τἄσῖγοο αἰΐεγμηι αἰΐεγίως ἱπάϊσεγε σοἶμε!: 
φιοηίαηη φμοαά αἰϊεγὶ ἀφεβ, ῥγαῶο ρίε- 
γμπσμε εἰ αἰΐεγὶ. ἈΌΪ να]ρο Ἰερι τ Γ 
γὲς σογηπούας σοίεδαί, αᾶ5 ἰπτοτγρτεία- 
ἴυΓ ᾿πτερτὰβ Α. ϑοῃοίίαβ Νοάογ. Οἴοε- 
τοη, ἴἰἱϊ,. 7. ΣΧΕΠοΡΠοηκ5 Ἰοσὰπὶ ἐχ- 
Ρτεῆῖι Ατζοῖε]εβ (Ξ οοποπι. ἱ. οΔΡ.- 3. 
ἅμα δὲ καὶ ἡ φύσις ἀνασπληροῖ ταύτῃ τῇ 
περιόδῳ τὸ ἀεὶ εἶναι, ἐπεὶ κατ᾿ ἀριϑιμὸν 
οὐ δύναται, ἀλλά γε κατὰ τὸ εἶδος" 

οὕτω προῳκονόμηται ὑπὸ τοῦ ϑείου ἱκα- 
πέρου ἡ φύσις, σοῦ τε ἀνδρὸς καὶ τῆς 

γυναικὸς, πρὸς σὴν κοινωνίαν, διείλησισαι 
γὰρ τῷ μὴ ἐπὶ ταὐτὰ πάντα χρήσιμον 
ἔχειν σὴν δύναμιν, ἀλλὰ ἔνια μὲν ἐπὶ 
τἀναντία, εἰς ταὐπσὸ δὲ συντείνοντα" πὸ 
μὲν γὰρ ἰσχυρότερον, σὸ δὲ ἀσϑενέσσερον 
ἐποίησεν, ἱνώ σὸ μὲν Φυλακπικώχερον ἢ 

διὰ σὸν φόβον, σὸ δὲ ἀμυνσικώτσερον διὰ 
τὴν ἀνδρίαν καὶ τὸ μὲν πορίζη τὰ ἔξω: 
ϑεν, πὸ δὲ σώξζη τὰ ἔνδον" καὶ πρὸς (τὴν 
δάάϊε σοάεχ ΓΙρί.) ἐργασίαν σὸ μὲν 
δυνάμενον ἑδραῖον εἶναι, πρὸς δὲ σὰς ἔξω- 
ϑὲν ϑηραυλίας ἀσϑενές" σὸ δὲ πρὸς μὲν 

σὰς ἡσυχίας χεῖρον, πρὸς δὲ τὰς κινήσεις 
ὑγιεινόν" καὶ τπερὶ τέκνων, τὴν μὲν γένε- 
σιν κοινὴν, τὴν δ᾽ ὠφέλειαν ἴδιον" σῶν μὲν 
γὰρ τὸ ϑρέψαι, σῶν δὲ σὸ παιδεῦσαί 
ἐσσι, ΘΌξΒ ρατιϊπι Ἔπηεπάδιοτα ροίαϊ, 
αυᾶτη νυ]ραηίατ. [πὸ εὐϊεῖβ επίτη ε 
πορίζησαι ἔξωθεν---σώξζηται ἔνδον. [εὰἀ 
Οοάεχ ἰρῆεπῆβ, 46πΠΊ σοτηραγανὶ, 
[ογρίατη Ππαῦει σορίξει τὰ---σώζει τὰ. 

29. ἑκατέρῳ ἡμῶν] Μαυϊραίατπη ἑκά- 
σερον ἀυάαξιεγ πιαίανὶ, αυοά [δέξαι πῃ 
1π|6} Πρ εηῖες, ογεάο, ρργουουηῖ. 516 
Παθεηΐ τὰ προσήκοντα ἴατη οδί ΠΏ, 
εἰ ἢ, ᾳυοά ἤδίαϊε ΝΥ εῖῆκε, ὅσως ἴπᾶ- 
ηἰξῖνο Ἰᾳπέϊαπι, (αἰ ἰπ ΗΕ] επὶοἷβ νἱ. 
2, 32. ᾿Ὀϊοάοτο ἰϊ. Ρ. 408. εἴ Ρ. 467.) 
σορῖς πος ᾿πεο]]Πρετγε δυναΐξεϑα νεὶ ἢ- 
ταῖϊε νεγθατη, ἰὰπὶ ἑκώσερον ρἴαης ἰο- 
οὐπὶ {πὶ (ἀετὶ πο ρΡοϊο. Τεοη- 
οἰανία5 ἰἀγηεη ὅσως ἀεϊδία πη τηδὶ αἱξ, 
αυεπὶ εαυ!ἀδπὶ [Ἐα 0 8Γ. 

30. ταῦτα] Ἑάά. νεῖξ. Γἰρῖ, σαεῖξ. 
Ῥατῖ, Α. Ο. Ὁ. αὐτὰ. {εηςη5 καὶ δΔηΐδ 
κοινωνοὺς οταϊῆι Ρατ, Ο, Ὦ. : 



ὁ ἈΡ)ΌΝΤΙ: 43 
ν Ν » Ν νι -ἤ »“"ἭἬ ΄ ε 

ἄνδρα κῶϊ γυναικῶ. Καὶ κοινωνοὺς ὠσπτερ τῶν τείνων ὁ 

Ν με 2 “ἷ « γῳ “ »ὔ Ν 

Θεὸς εἐποιῆσεν, οὑτῶ καὶ ο γνομος Τοῦ οἰκου Ἀοίνωνους κα- 

ϑίστησι. 

ὁ ϑεὸς ἔφυσεν 

γὰρ γυναικὶ 
5 Ν ΕΝ 

ἀνδρὶ αἴσχιον, 

δ 2 ε 7 : ε 

Καὶ κωλὼ δὲ εἶναι ὁ νόμος ἀποδείκνυσιν, ἃ 
« 7 »" ἣΝ Ἃ » Χ 

εκώτερον μώλλον ὧν δύνασϑαι. Τη μεν 
Ἃ, 5, “ Ἃ - -“ Ἀ 

κάλλιον, ἔνδον μενεῖν, ἡ ϑυραυλεῖν, τω δὲ 
93 » ἈΝ » ᾿ ΠῚ “- 9 

ἔνδον μένειν, ἢ τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσθαι. ἘΠ31 
΄ 4 Ν ὃ ἧς "} -“,΄ῃ, Ν Τὶ φῶ 

δέ τις παρὸ Θεὸς εῷυσε, ποιεῖ, ἰσως τὶ καὶ ὠὡτωκτων 

τοὺς Θεοὺς οὐ λήϑει, καὶ δίκην δίδωσιν ἀμελῶν τῶν ἔρ- 
»" ς »“ ΕΝ 7 Ας »"» ΧΝ 9, 

ων τῶν εαὐυτου, ἡ πράττων τὼ τῆς γυναικὸς ἐργώ. ,ΔΔο-32 “ 

-"ὝἪ ΄ " « ἃ »". ς Ν -“᾿ 

χεὶ δὲ μοι, εφην, καὶ ἢ τῶν μελισσων ἡγέμων τοιαυτῶ 
ΠῚ .ὖνἊΝῬ » » ΄ »" 

εβγῶ ὕσοὸ τοῦ Θεοῦ σροστετογ μενῶ διωπονέσϑιαι. Καὶ 

ποῖω δὲ, ἔφη, ἐκείνη ἔργω ἔχουσα ἡ τῶν μελισσῶν ἡγε- 

μῶν, ἐξομοιοῦτωι τόϊς ἔργοις, οἷς ἐμὲ δέ! τυρώττειν; Ὅτι, 38 

ἔφην ἐγὼ, ἐκείνη γε ἐν τῷ σμήνει μένουσα, οὐκ ἐῶ ἀργοὺς 

τὰς μελίσσας εἶναι. ὠλλ᾽ ὡς μὲν δέϊ ἔξω ἐργάζεσϑαι, 
2 ΄ ΨΥ ἈΝ ᾿ ἰὸν αἰν ῷ κεν ΛΑ 5 ΄ 

ἐκπεμσει σι Τὸ εθγον, κῶι ὦ ὡν ὠὡύτων ἐκαστή εἰσῴερη, 

52 Ἢ ΄ δι ΄ » δ αἱ Ἂ, ΄ “" 

οἷδέ τε καὶ δέχεται, κῶωι σώζει ταυτῶ, ἐστ ὧν δέη χρη- 

σϑαι. Ἐπειδὰν δὲ ἡ ὥρα τοῦ χρήσϑαι ἥκή, διωνέμει τὸ 
Γ ᾽ὕὔ 

δίκαιον ἑκάστη. Καὶ ἐπὶ τοὺς ἔνδον δὲ, ἐξυφωινομένοις 84 
͵ » ΄ « ἣν ᾧ ἱ « 7 Ἂ 

κηρίοις ἐφέστηκεν, ὡς κώλως καὶ τὠχέως ὑφαίνητωι, καὶ 
»"»" ΄ ᾿ Ἃ 2 ο΄ « 2 ΄ Ε) Ἦ, 

τοῦ γιγνομένου τόκου ἐπιμελεῖται, ὡς ἐκτρέφηται" ἐπειδὼν 
13 "»"» ᾽ ι- νν 5 

δὲ ἐκτραφή, καὶ ἀξιοεργοὶ οἱ νεοσσοὶ γένωνται, ἀποικίζει 

σοῦ οἴκου] Ηξοο ἀπο νετῦα, ησδᾶη- 
αυάᾶτη δὰ Γοπιεητίαγη ἰοοὶ δοίοϊνεη- 
ἄἀδπὶ πεοοῆατγία, οὐλϊτα πὶ ἰατηςθη εἀά. 
ψεῖς. Θαε! ἢ, Γρῖ. Ῥατιΐ. Α. Ο. Ὁ. Τδτὶ 
ϑεγθῦεὶ, εἰ (εοϊαῆὶ Ζεὰπε, ἰἀπαυδτὴ 
Ταρεγῆμα. Ζεαπίατη τεέϊε τεάαγραϊς 
ΜΝ εῖκε. 

ἔνδον μένειν, ἢ 9υρ.] Ηος οτάϊπα 
Ουε!ῇ. Πρ, Ρατ, Α. Ο. Ὁ. ψαυϊρο μ. 
ἔνδον. Ῥαμ]ο ἀπίεα σῇ δὲ γυναικὶ κάλ- 
λιον ῬατΤΗ͂. Α. Ο. Ὁ. 

31. ἃ ὃ Θεὸς} Ψαυϊραίατη καὶ ὃ ϑεὸς 

τα σοττοχὶς Ζεαπε, καὶ ἃ ταῖς ὅ16- 
ῬὨαπυβ. ἃ καὶ Τδοποῖ. Οορυϊαπὶ 
πορίεχῖς ϑιγεθθοις εἰ Οαπιεγατγίαβ. [π 
Ῥαγῖ, Α. εἰ καὶ ὁ ϑεὸς ἐνέφυσεν" τᾶ 0 

ἅ αἀάϊι ; τε] αὶ Ο. Ὁ. καὶ ὁ ϑεὸς ἔφυ- 
σεν ἀδηΐ. : 

33. ἐκείνη γε] ϑίθρῃαπὶ σοηἸεξία- 
τὰ πὶ ἰῃ Ἰοσὰπὶ ναΐϊραῖὶ στε Τυ Πιταϊς 
Ζειπε. [πὶ ΓρΙ͂, εἰ μὲν, [εἀ ἰἄρτὰ 11- 
τυτγά τῇ στε Τοτ ρία ΠῚ. 

εἰσφέρῃ) Ταπτῖηπα, Οαεϊῇ, Ῥατ, Α. 
εἰσφέρει. Τ)εϊπάς ἥκει (σε !, φαΐ εἰἴα τα 
ἔστε ὨαὈεῖ. 

34. κηρίοις Ἑαά. νεῖῖ, κηρίον, συεῖξ, 

κηρίων ἃ ΡΠτΊᾶ Ππηᾶπηι Παθεῖ, κηρίαν 
τηᾶτρο ΨΊΠ]ΠοΙ, (απιογατῖβ φακ ἐπίμς 
νος Ἱεχμηΐ νοτῖῖς. 

σοῦ γιγνομένου πόκου] δὶς σατη 8ῖε- 

Ρῇαπο Ρατγί. Α. εἀά. νεΐογες. σὰ πῃ 
Ουεϊῇ, ἀδης σὸν γιγνόμενον τόκον. ἢ 



ἠὰι “ΟΟΝΟΜΙΟΙ 
ἘῈ 9. οἷἢἷἣἷἪἮο ᾿ς, ΨΩ ἢ Ζ ὟΝ. Ψ, Ἂ; ν, δ ιν ΚΝ 
80 ὠυτοὺς σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι. ἩΗ καὶ εμέ οὔν, 

5, «ς Ἢ, ΄ » “» ͵ ΄ »" 

εζη ἡ γυνή, δεήσει ταυτῶ ποίειν ; Δεήσει μέντοι σε, εζην 
Ξ-.᾿." "Ἃς 5] " ΄ Ν τ Ἀ ᾿Ν ἐξ Ἀ ΙΝ Ὁ ΄ ὃν 

ἐγώ, ἐνθον τε μένείν, κωὶ οἷς μὲν ὧν ζω τὸ ἐρῤγον ἡ τῶ 
ν᾽ »" ῳ “( “ 4. .Χ3ς 9 »} 2 

οἰκετῶν, τούτους συνεκπεμνπεῖν᾽ οἷς δὶ ὧν ἐργον ἔνδον ερ- 
΄ ἣν ᾽ ΄ “7, » Ἷ 

γαστέον, τούτων σοι ἐπιστατητέον, καὶ τώ τε εἰσφερό- 
3 ἂν. ἧς ἃ Ν ᾿᾿ ΓΟ " δώ δ “-“ 

36 μενὼ ἀποδεκτέον. Καὶ ἃ μὲν ὧν αὐὑτων θεή θωπώνων, 
Ν᾿ ΄ ἃ 3). ὧν ͵7] ΄ ἂξ Ἀ 

σοὶ διωνεμητέον' ὥ δὲ ὡν περιττεύειν δέη, τρονοήτεον Κωὶ 
΄ ε Ἶ ς » Ν 3 ᾽ν ΄ 7] 

φυλωκτέον, ὅπως μὴ ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμυένη δαπάνη. 
3 Ἂς ὅδ -“" “ » » » 

εἰς τὸν μήνω δωπανάται. Καὶ ὅταν ἐρίῶ εἰσενεχ, 9 σοί, 
᾽ ἐν .“ “- Ὁ ΔΕ ὕ, ΄ Ὁ 1} 
επιμελήτεον, ὁπῶς, οἷς δεῖ, ἐμώτιω γίγνητωι.. Καὶ ὁγε 

Ν »- “ » 3 ͵΄ ͵7 3 ΄ 

ξηρὸς σιτος ὅπως κώλως ἐδώδιμος γίγνητωι, ἐπιμελήτεον. 
ἃ ΄ “Ἢ 7 »΄ ϑώ ἢ 3 ,ὔ 

37 Ἐν μεντοί τῶν σοὶ προσηκόντων, εῴην ἐγώ, ἐπιμελήημαώτων 
» 5» 7 Ὰ .“ δ ἂν Ι ἀπε ᾿ 

ἴσως οὐχοριστότερον δόξει εἰνῶι, ὁτι, ὃς ὧν καμνῇ τῶν οι- 
» εκ ᾽ Ἂ» Ι “ 7 

ἈΚετῶν, τούτων σοί ἐπιμελήτεον ώντων, πῶς ϑερωπεύη- 
Ν 28... ἠδ ς ν Αγ ᾿ ΌΑΣ, 

τῶι. Νή Διί, εῷη ἡ γυνή, εἐπιχωριτώτατον μὲν οὐν, ἡν 
ἐν ν ε “»Ἥ ΄ [ Ψ μέλλωσί γε οἱ κωλῶς Θερωπευϑέντες χώριν εἴσεσθαι, 

» " ἊΝ Ψ Π] ᾽ « Ἷ 

38 καὶ εὐνούστεροι, ἤ πρόσιϑεν, ἔσεσϑαι. Καὶ ἐγὼ, ἐῷη ὁ 

ἐπιγόνων} Ἐάά. νεῖῖ. Οπεῖξ, Τ ρΓ, 
Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. ϑιγεῦεας, (δπιογ. αἱ 
ΤΩΔΥΡΟ 5.ΕΈΡΉ. ἕσορένων. 

35. ἔργον ἔνδον) ΓΛΌΕΓ Τρ. οσυτη 
Ρατ. Α. Ὁ. Ὁ. ἔνδον ἔργον. Ἰεϊπάα 
Οαῆαὶ. ἐπιστσασέον στὴ ΡαΙ, Α. 

καὶ τά πε] (αβα]ϊο ἀεάϊε καὶ τά γε, 

ἀεϊπάε ἃ δ᾽ αὖ περιστεύειν. Ῥατι, Ο, Ὁ. 
ἃ δὲ περισσεύειν δέῃ ἄἀδηϊ. 

36. προνοητέον) 5ῖΕΡΠΔΠΙ5 τηδ]εθδῖ 
φυλακτέον καὶ προνοητέον ; α4υεπὶ ἴε- 

4υαΓ. γυϊξκαίαπῃ ἀείξηάαπι ἢσ, αὐ ἃ 
δ᾽ ἄν σ΄. δέῃ νετίαπε, γμοά αὐϊέπε! σά εάν 
φώω. 

μὴ ἡ εἰπ] Οαεῖέ, οσυτὰ Ῥατ, Α. Ο. 
Ὦ. τηδὶθ διιϊσα! τη ἡ οπηϊίεῖε, Οο]α- 
ΤΕ] ἢ. 1. νεγτίε χῖϊὶ 1, 5. ἀε νῇ ἶσα 
ῬΙΓΘΕΟΙΡΙΘηΒ: ἐα ῥογγο ῥεγμα  φέηεηπ 
λαδεγε ἀεδεὐὶ! ἀμί ἐπ ΤΟΥ ΜΗ ἀμί σοί ε 
ῥἰωγίγιηη αἰοηηῖ (8 πιογαγὶ οῤογίογε : ἐμπε 
ψμῖδμς αἰϊφμία 1π ἀργὸ γαοϊεπάμη ετγὶΐ 
 ευῖς, ἐος ξονας δρεἰέίογε : φιωϊδμς αἰεί ἐπι 
ἐπι υὐδία φμϊά ἀρεπάμηπ αἱάεὀϊίμγ, δος 
ἡπέγα ῥαγίείες σοπίϊηιογε, αἰφμε απὶπιαάς- 
φεγΙεγε, η6 αἰμγπα οεἤαπάο γγωγεπίμσ 

σῥεέγα : ζμαθ αἰονΤ αἰρήεη ἐπ εγωπίμν, 
αἰἐ Προτοῦ ἐπξῥίσεγε, πὲ ἀεἰϊδαία ,Μπί, εἴ 
ἐία ἐαῤῥίογαία αἰφιε ἱπυϊοίαία γεοίρεγε : 
ἐμη {ῤαγατε, ψα σοη μνπεηαάα {μτι, εἶ 
φμθ {ιῤεγβετι ῥοβμπιί, ομροάϊτε, πε 
“απιῤίμς ἀρπμς περ γτς αἱ. 

καλῶς ἐδ. γ.] Οαπιογαγία5 νεγίξ : 
μί αὦ οἰδαγία 3αἱ 1ἄογιεμηη. '. 6. θῈ πα 
τηο] απ, Γα θαέϊα πὶ εἰ σοξϊαπῃ πὶ ἰπ 
Ῥαπηίβοῖο. 

37. ἀχαρισσόπερον)ἢ Ἑαά, νείξ. Ρα- 
τῖ!. Α. εἰ ϑιγθῦθιβ εὐχαρ. πο τεξὶς 
Οατηεγατίυς σὰτῇ ϑίερῃδηο ἀδτηπαᾶ- 
νῖτ, [Ιη Ουεϊξ, ποη εἰ εὖ ἀχαριστότε- 
ρον, αἴ αἷς Ζευπε, ἐεὰ εὖ ραπέξὶς ὰΡ- 
Ροῆεὶβ ἀαπηηᾶζυτῃ εἰ ἃ ᾿γατῖο. Οο- 
Ἰαπλε}]α 1. ο. Τρ Α φμῖς ἐς γαπελα 
σωῤεγιί αἀνεγία τναϊοίμαϊπε αὔεῖ, οἱ- 
ἀεμάμηη εγῖΐ, μὲ ἧς ψαπι σογαγποα! ἤπια 
γι βγείμγ : παπὶ ἐςς ἀμημμποα! σμτα 
παφοίίμν ὀεηενοίεγιϊα, πες τπέππις οὐψε- 
φιῖμηη. Ομῖτι εἴϊαπι βάεἶϊμς σιέατι ῥτῖμε 
Μευυῖνε βιμάεπι, φωῖ σοπυαίμοτ!πι!, φμτη 
εἰ ρτὶς αἀλιδιία ἀϊϊΠροπίία, 
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Ἰσχόμαχος, ἀγάσϑὲς αὐτῆς τὴν πέλει" εἶπον, ἀρά 

γε, ὥ γύναι, διὰ τοιαύτας τινὼς προνοίας καὶ τῆς ἐν τῷ 

σμήνει ἡγεμόνος αἱ μέλισσαι οὕτω διατίϑεντωι πρὸς αὐὖ- 
᾿ἂ -“ «“ , ΕΣ ᾽ 2 »" 

τὴν, ὥστε, ὅταν ἐκείνη ἐκλίπη, οὐδεμία οἴεται τῶν μελισ- 

Καὶ ἡ.39 
΄ 5 ͵ὕ ͵ γἈ 3, ΕῚ δ ͵ 

γυνή μοι ἀπεκρίνωτο, ϑαυμάζοιμ᾽ ἂν, ἔφη, εἰ μὴ τρός σε 
»" Ν »ν ε ͵ὔ 9] ΩΝ Ἀ, 2 ΄ ε 

μᾶλλον τείνοι τὼ τοῦ ἡγεμόνος ἔργώ, ἡ πρὸς ἐμέ. Ἢ 

΄“ ΄ εἶ 5 9 μ "»" 

σῶν ἀπολειπτέον εἰνωι, ἀλλ᾽ ἐπόνται πᾶσαι; 

ν ὌΝ Ἀ » 3, Ν ᾿Ν 

γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν ἔνδον καὶ διανομὴ γελοίω τις ἂν, 
Ὁ Ε΄. 5» Ν ͵΄ 2 " “ 3, ΄ 

οἴμωι, ᾧαΐνοιτο, εἰ μὴ σύ γε ἐπιμελόϊο, ὅπως ἔξωϑέν τι 

εἰσφέροιτο. 
7 3 ΕΝ 3 Ἂς ᾿, .«“ Ν ᾽ 9 ́ “. 

Φαΐνοιτ' ὧν, εἰ μή εἰή, ὅστις τῶ εἰσενεχαεντὼ σῶωζδι. 

Γελοίω δὲ αὖ, ἔφην ἐγὼ, ἡ ἐμὴ εἰσφορὼ 40 

Οὐχ, ὁρῶς, ἔφην ἐγὼ, οἱ εἰς τὸν τετρημένον πίϑον ἀντλεῖν 

λεγόμενοι, ὡς οἰκτείροντωι, ὅτι μώτην ταονεῖν δοκοῦσι; Νὴ 

Δί᾽, ἔφη ἡ γυνή. 

ποιοῦσιν. ᾽ἌΑλλαι δέ τοι, Ἂν ἐγὼ, ἴδιαι ἐπιμέλειαι, ὧᾳ] 

Ν ͵7ὔ ΄ ᾽ φ΄φω 

Καὶ γάρ τλήμεϑες εἰσιν, εἰ τοῦτό γε 

γύναι, ἡδειαί σοι γίγνονται, ὁπότων ΕΡΑΥΜῊ τώλω- 

σίας λαβοῦσω, ἐπιστήμονα ποιήσης, καὶ διπλωσίου σοι 

ἀξία γένηται. Καὶ ὁπόταν ἀνεπιστήμονα τωμιείως καὶ 

διακονίως παραλαβοῦσα, ἐπιστήμονώ καὶ τοιστὴν καὶ 
ἐν ὸ ΄ ἧς 5 9 ε 

διακονικὴν ποιησαμένη, ττωντὸς ὠξίαν ἔχῃς" καὶ ὁπόταν 
Ν Ἀ ΄ ͵ ΟΣ 7 »  ) » σ 

τοὺς μὲν σώῷρονας τε καὶ ὠφελίμους τῷ σῷ οἴκῳ ἐξῇ σοι 
εὐ »"» φυϑι ΄ ΜΝ 7 ϑφ.. ἢ 

εὖ ποιῆσαι, εὰν δέ τις πονηρὸς Φαίνηται, ἐξὴ σοι κο- 
Ἵ Ν Ν 7 « ΞΝν Ε -“᾿ 

λώσωι. Τὸ δὲ ττάντων ἥδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ ᾧα- 42 

38. ἐχλίσῃ) ΓΙρΡΙ, ΠΠΡεγ ἐκλείπῃ, 
ἀεϊπάς ἀπολησπτέον. Ῥτο ἐκλίπῃ σοπ]6- 
οετγᾶτη ἐξέλϑη τοτθεπάσπι. Οοπῖγα 
Ὑγεῖκε : 8εἀ ἐκλιπεῖν ἴξᾳ ἀϊοϊτατ Αηᾶ- 
"θα. ἰ. 2, 24. (Ὁ ] εἴ : ταύτην τὴν πό- 
λιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦντες) εἴ νἱΐ, 4; 2 
(0 εἴ : οἱ Ἕλληνες ἐσσραπτοπεδεύσαντο 
ἀνὰ σὸ Θυνῶν πεδίον. οἱ δ᾽ ἐκλιπόντες 

ἔφευγον εἰς τὰ δρη.) Θυφ ἴοοα αιᾶπι 
ἤπει ἀϊ πλ}}1α, Ἰεξζογ ἱρίε ἔδοι!ε 741- 
οδδῖς, Ρατγ. Ὁ. ἐκείνη οπχγῖτε, ἰάΘ πὶ 
εἴ Ο. ἀπολιστέον εἶναι ἄδηῖ. 

39. σπεΐνο!] Ησος εχ τπᾶρῖπε ϑίερῃ. 

Οαεῖῇ, Ραγι, Α. Ὁ. Ὁ. εἰ Τἰρῦ. νυ]ρα- 
ἴο σεΐνοε ρτξοῖαϊε Ζεαπε : {ΠΠπὰἀ τενο- 
οανῖὶ εἶκε. 

40. γάζε τας Ατοιεϊες. (Ξοο- 
ποτ. ἷ. σᾶ. 6. οὐδὲν ὄφελος ποῦ καᾶ- 
σϑαι τῷ γὰρ ἠδϑιμῷ ἀνελεῖν τοῦτ' ἔστι, 
καὶ ὁ λεγόμενος τετρημένος σίϑος. 

πονεῖν] Τὐρί, Οοάεχ ποιεῖν Βαδεῖ 
οὐπὶ Ρατγίί, Α. Ο. Ὁ. Πεϊπάς Ουε!ῇ, 
οἵ σοῦτό γε ποιοῦσιν. Ῥατιί, Α. «λήμονές 
εἰσι εἰ φοῦσο, Ῥατϊί, Ὦ, «λήμονις εἰς 
σοῦτό γε. 
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-“ ἜΤ ΥΎΨῚ Ὁ 7) ͵ ἀν ν ΄ 
νής, καὶ ἐμὲ σὸν Θεράποντα ποιήσης, κωὶ μή δέῃ σε Φο- 

-“ ἈΝ ν᾽ »Ἣ» « 5 ΄ τ “Ὕ 3, 

βεῖσϑαι μὴ προϊούσης τῆς ἡλικίως ἀτιμοτέρω εν τῷ οἴκῳ 
΄ ΕΙ ὡΝ 7 ε ΄ ΄ “ἢ δ 

γένη, ἀλλὰ τοιστεύης ὅτι, τιρεσίβυτέρω γινομένη, ὅσῳ ἂν 
ἌΓ» Ἢ ΝΝ δ Ν Ε 7 » Υ, , 7 

καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ τσαισὶν οἴκου φύλωξ ἀμείνων γίνη, 
7 Ν ΄ 3 “ ΕΣ “, Ν δι » 

43 τοσούτῳ Κώὰ τιμιωτερὼ ἐν Τῷ οἰκῶ εσή. Τώ γορ καλώ 
» Ης Ῥϑ ον ς ΕΠ) 3 »ξ ἃς ᾿ - 2: 5 ΧΝ 

τε κὠγαθὰὼ, εγὼ εᾧην, οὐ διὼ τὼς ὠρωιότήτος, Φλλῶ 
ἊΝ τῷ » ΄ς 5 Ν ς » 5 ΄ ᾽ ͵7 

διὰ τὰς ἀρετὰς εἰς τὸν βίον τόϊς ἀνϑδρώποις ἐπαύξεται. 
“ ΙΝ “ ΄ »“Ὕ “ ΨΚ Ὡς 

Τοιώυτῶ μὲν, ὦ Σώκρατες, δοκῶ μεμνήσϑαι αὐτή τὼ 

πρώτα διωλεχϑείς. 

Ἑ(ΟΑΡΟΤ ΥὙΠ|Ι. 
Σ Δ 50 Ν 75 Ψ 3} ὭΣ" ᾽ 7 

Ϊ Η καὶ ἐπεέγνως τὶ, ὦ Ισχόμοχε, εῷην εγω, εἰ τού-- 
΄ ΥΝ -“ Ν νἾ ᾽ τ 

τῶν κεκινήμενήν ὠὐὑτὴν μώλλον πρὸς τὴν ἐσμελείων ; Ναὶ 
Ν 7} 5 πο [νύ ῥόι 4 ἵ ἈΝ 

μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ δηχϑεῖσάν γε αὐτὴν. 
᾿᾽ ΝΡ 5 » ΄ “ » 5 ΄ Ν 
οἶδα καὶ ἐρυϑριάσωσαν σφόδρω, ὁτι τῶν εἰσενεχιϑέντων τὶ 

ΠΝ ἃ 5 “- ᾽ ἢ ΄ " 2 Ν ΄ 

2 αἰτήσαντος ἐμοῦ, οὐκ εἶχέ μοι δοῦναι. Καὶ ἐγὼ μέντοι 
5 ΝᾺ 3 -“ Γαδ με « 43} 3 7, 

ἰδὼν ἀχϑεσϑέσαν ὠύτην, εἰστον, μηϑὲν τι, εν, ἀδυμή- 
53 ͵7 . ΕῚ Ἢ “" “ἢ 5». ͵7ὕ 

σῆς, ὦ γύνωι, οτι οὐκ ἔχείς δοῦναι, ὁ σε αἰτῶν τυγχάνω. 
γ Χ τς 7 «“ Ν Ἂν 7 ,; ν 

ἔστι μεν γῶρ σενίω ὠυτή σας, τὸ Φεομενόν τινος μῆ 

ἔχειν χρήσϑαι : 

42. ποιήσῃς) ΤΑρί. 10 εν ποιήσῃ σὰτπα 
ῬΆΠῚ Αν ΟἿΣ 

φύλαξ ἀμείνων] Ψυϊσαίατη φυλαξα- 
᾿ μένων σοτταχὶϊ ϑίθρῃδηυβ. φυλαξομένων 

Ρατιί, Ὁ. Ὁ. ϑεαιεηβ καὶ δηΐε σημω- 
τέρα τηαῖε οτηϊῆς ΟΕ], 

43. καλά σε] Ῥατί. (. οταῖτῖς σε. 
ἀρετὰς εἰς σὸν βίον] ΘιοῦΌεουΞ Ρ. 221. 

ἀαὶ: τὰς ἐν τῷ βίῳ ἀρετὰς, απᾶπῃ [6- 
δεϊοπεπὶ ἱπιίεγργείαϊαβ εἰ ϑιγεῦθουβ. 
ἀηι ἀογηλτιμεηη Οἱ ατσείειμη: (ΔΤ ΕΥτ 5 
νεγαῖτ, Ῥατγιί, Ο. νεῦρα εἰς σὸν βίον τοῖς 

ἀνθιρώστοις οτηϊῆι. 
Οδρ. ΠΙ. τ. αὐσὴν μᾶλλον] Ψεῖθα 

ἢ οοἸ]οοαπὲ Οαεῖξ, Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. 
Τιρῇ. αὐφὴν κεκινημένην-τττοῖδα αὐτὴν. 

ὅσι σῶν] Αὐἴϊ συτ Ταπιϊπᾶ εἰ σοά. 
Ουε]ῇ. (οτθεπάατα εἴτι σῶν εἰσενεχ,ϑόν- 
τῶν αἰσήσαντος ἰμοῦ, αυῖ, αιιοᾶ τηαῖο, 

᾿Αλυποτέρα, δὲ αὕτη ἡ ἔνδειω,, τὸ ζητοῦν-- 

ὅφσε σῶν εἰς σι αἰτήσ. ἐμοῦ. ὡξ ἜχεΠ- 
ΡΙᾺΠῚ εἴ τετρὰς πηᾶρὶ5 ἃρραγεαῖ, 40 
ἐγαξζατη δαπγοπίτἰοηΐβ νἱάϊε εἴ ρετοε- 
Ρ᾽ ΠΟΠοσηδομαβ.. 

2. εἶπον---ἶ φην} Ῥατῖ, Α.. εἶπον ἰταηἴς- 
(11 ἴῃ Ιοσὰπη ΟΠ] ΠΠ ἔφην. 

Ὁ“ 2 “Ὁ ι “ 

δ σε αἰτῶν) Μυϊξαΐατη ὅτι σὲ εχ 

Ταρῦ. Πθτο εἰ Ῥατγ, Α. Ο. Ὁ. πιυϊανί.. 
1η Ουε!ῇ. εἢ σε ὅσα αἰτῶν, ηυοὰ ἰπ 
ὅσα σε αἰτῶν τηϊαῖα τη ἔεγτὶ ροιϊεῆ, 

σαφὴς} ΟὈΟΙἸΌπ,Ε.]α χὶϊ, 2, 3. παρα 
εἰμ ε ῥγοσεγῥτμηη, ῥαμῥεγ α θη σετ-- 
ἡ δῆᾶπιανη ἐ{72, στ αἰϊοιγες ἱπάϊῖσεας, μΥϊ 
ἐο γιοῦ! ῥο(2, φμῖα ἱρπογείμτ, μδὲ ῥγογε- 
ϊμτη ἡαοεαί, φμοά ἀεμαεγαίμτ. 

σὸ ζητοῦντα] απο νετθογαπι οτάϊ- 
πεπὶ Ἔχῃϊρυϊς Θπο]ξ, Ῥαγιῖ, Α. Ο. Ὁ. 
εὐ Γἰρῖ, Ψυϊρο εἢ σὴ μὴ δύν. ζησοῦνσ κί 
σι λαβεῖν, 
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γ᾽ Ἕ ͵ “ ΕΝ Ν 5 Ἧς Ν, -“ 

τά τι μὴ δύνασθαι λαβεῖν, ἢ τὴν ἀρχὴν μήδὲ ᾧπεῖν, 
» Ἂ, “« » ᾿Ξ Ἂς 3) ΤΣ ͵7 ᾽ 

εἰδότα ὅτι οὐκ ἔστιν. ᾿Αλλὼ γὰρ, ἐῷην εγώ, τούτων οὐ 
ων. ΩΣ ΥΡῊ 3 3, 08 δ ἃ 2 Ζ “δ -“] 

συ αἰτίῳ" ὡλλ εγω, οτι οὐ τάζως σοι τῦωρεδωκα, ὅπου 
Ἐπ ὃς “ν, .« δὴ .« δῶ Θέ 

χρὴ εκωστῶ κέσϑθαι, πὼς εἰθῆς, που γὲ ὁέι τινενῶι, 
ς Ζ͵ 7 ᾿ “Ἀν «“ “ ᾿ι 

καὶ ὁπόϑεν λωμβάνενν. Ἐστι δ᾽ οὐδὲν οὕτως, ὦ γύνωι, ὃ 
πὰ 37) ΕΣ Ν » ἃ ΄ ς «ε 7] Ν 

οὐτ᾽ εὐχρήστον οὔτε κῶλον ον. θῶωποις, ὡς ἤ τάξις. Καὶ 
2 ὅ κλ 

Αλλ οτῶν 
Χ -“" « ἈΝ 7 - ΄ ͵7 

μὲν ποιῶσιν, ὁ τι ἂν τύχη ἐκώστος, ταρωχή τις Φαΐνε- 

γὰρ χορὸς ἐξ ἀνθρώπων συγκείμενός ἐστιν. 

ται, καὶ ϑεᾶσϑαι ἀτερπές. Ὅταν δὲ τεταγμένως 
ποιῶσι, καὶ φϑέγγωντωι, ἅμα οἱ αὐτοὶ οὗτοι καὶ ἀξιο- 

ϑέατοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀξιάκουστοι. Καὶ στρατιώ 4 

γε, ἔφην ἐγὼ, ὦ γύναι, ἄτωκτος μὲν οὔσω, ταρωχωδέ- 

στάτον, καὶ τοῖς μὲν πολεμίοις εὐχειρωτότωτον, τοῖς δὲ 
͵΄ ΕἸ “ ς: ΕἸ ΄ ΕΖ « “ 

φίλοις ἀηδέστατον ὁρόῶν, καὶ ἀχρηστότατον, ὄνος ὁμοῦ, 
ὁ 

ὅτι οὐ σάξας-Ἱ Οπιϊῆαπι ἱπ 11 τὶ5 
εἀϊεῖς εἰ Γοτὶριὶς ὅτι δα αϊάϊε Βίερμαη. 
{εο. 

ὁπόϑεν) Ἑαά, νεῖτ, Θσυε], Γἰρί, Ρὰ- 
τὶ. Α. Ο. Ὁ. ἀδηπε ὅποι, φαοά ρετῖπα- 
1ΠῈ νἱάειατ δὰ ὅπου. 

3. ὡς ἡ τάξις] Αττοα] απ οπλίτεῖς 
Ἰμρῖ, εἰ Ῥατγ, Α. Ο. ἢ. (ΟοΙαπηε!]α 
ΧΙ. 2, 4. φιῖς ἐπίη ἀμδ]!ο! η1}1} ε{7} 
ῥπίολγημς ἴγι οὐπηὶ ταΐϊοσιο υἱἱα αἰ ῥο- 
Ἴομε αἵφηο ογαἰἶπε ὃ ψμοιά εἴτα ἱμαάϊϊογὶς 
“ῥεξαοιμμς σε! βϑρε σορποίξενε. 

ἀσερπές}) ϑυϊάας ἀγλευκὲς Ὠϊο [οτὶ- 
Ῥίιπι ἴῃ ᾿ἰῦτο ἴὰο Ἰερὶτ, αὐ ἀγλευκέ- 
στερον ἴῃ ΠΙΊΕτΟμΕ ἱ. 21. Ναρη μὲ οἢο- 
γῆς ΘΑΜΟΤΙΣΏ7 1011 ἀαἱ σεγίος 7η10([ο5 165 16 
ΠΜΉΜΟΥΣ ῥγαεμης ὑπαρΊ γὶ σορ θη ιν 
αἰ Ποριετι φμϊάαηι αο ἐπι μο θεν ατε-- 
“ἀτερεδης οαπεγε υἱάρίμν: αἱ μδὲ σοῖς 
πμηηογὶς ἂο ῥεαϊόμς “εἰμ γαξία σον ρῖ- 
ταΙοε δοίη αἰσίε σοριοῖητεῖί, δος 

ἐἰμμποάϊ τορι σοησογαα ποῖ {Ομ 
ἐῤῇῆε σαπερεϊόμς απιϊσμη φιϊάάαηι εἰ 
ἄμίοε γεφοπαί, (ει οἰΐανι (ῥοξίαπίες ἀπε- 
αϊοηίείγμε ἰαιἔπσια ποἰμριίαίε ῥεγηπμί- 
σεπίμγ, τὰ Οἴσεῖο ἀριὰ (Οο]απλεὶ- 
ἴᾶτη. 

4. μὲν οὖσα] Τἰρῖ, Ουε]ξ. μένουσα 
οὐτὴ εἀά. νεῖ, 

εὐχιειρωπτότσατον}] Μ᾽ αἰραίαπι εὐχειρό- 

σατον Ὠϊς εἴ 'π Ογτορ. Ϊ. 6, 36. τηαΐϊα- 
γἱὶς Βίεραπαβ: ροϊζετίοτγα ἴῃ ἴοοο δά- 
αἀϊσεπῖθ Πἰστο ΑἸτογῆπο ; σοπίτγα σοπι- 
Ρᾶγαϊο εὐφωρότατος, δυσφωρότατος, ἀκη- 

ρότατος ἀείεπαϊς ΥΥ̓ γιτεηὉ. ἴῃ Β᾽0]1- 

οἵ. Οττισα ᾿ϊ. 2. Ρ. 54. [πη ᾿ἰοάοτὶ 
αἷς 6..24.. δυσιχιειρότατοι σοῖς ἄλλοις δΧ 

Οοαά. τεπίταϊς παρετὰβ ΒαΙΓΟΓ Ρτὸ 
νυ ]ραῖο δυσχείρωτοι. ΜΊάα δὰ {εξὶ, 8. 
ἰηΐγα. 

ἀηδέστατον] Μαϊσαίατη ἀκλεέστασον 

ἃ [επία αἰϊεπα πὶ Π]05 ἰοοὶ ἴπ ἀγλευ- 
κίστασον Ζειῃε, ἅ]1ὰ5 νἱγ ἀοξὲξι5 ἰπ 
ἀπερπέστατον τα αἴατὶ νος. Πεἀϊ φαοά 
οοη]εέζατα εχ (εδὲ. 6. ἀμυέϊα ἀπῖς 
γΥ εἰκίατη αὔξοαΐας οἷ ὙΝ γείεπ δ ῃ 
Ι. ο. Οἴσεγο νου: γε ΕγῸ 171 Ἔαοῦα 
οἷδε ηοσι6 γηϊΐες πέρι ΠΡ ῥογαίοῦ ,Μῖπε 
ογαϊηε αο αἰ ῥοιίοηε χμϊάσμαηι “γαΐεοί 
ἐχῤίσανε, σμε1 αΥ̓ΤΠ αὐ 8. ἀΕΥ̓ΤΜ 671, ἐσ ες 
ῥεάτέονι, ῥα βγη ἐφιλ!εηη, Δ πὶ ῥετ- 
γι} 1, σοηγμπάαπί, ἘΧΕΤΉΡΙ πὶ ἃ τὸ 
τα  Πτατὶ ἀοία πιὰ πη πῸὸη ἴαιϊ5 σοη- 
γνεηΐγα ἔοουηϊπεθ ᾿αϑοποῦϊε Αἰσδα 
τηοτθ5, ἃ [αἰ  ΠΔ Γεγατη σορηϊτοη 6 
ἸοηριΠῆτηἜ τεπιοῖθθ, ταόϊα πιοηαϊξ 
γνεῖηκε: [εὰ οἤοτὶ σοτηραγαιοηθῖη 
ἱπηγηθτῖῖο ταχαΐῖ ἰάδπι εκ. ΟΠο- 
ΤὰΠπῚ ΘηΪπὶ ἱπ τ 1ἰ5 ἀδούαπι [εὶς 
νίάοτα ροῖαὶς ΠῸΠογηΔΟΙΪ ὈΧΟΙ. 
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Πῶς 
τ ἈΝ ͵ὕ »»ς-Ὥ Π) “ ᾽ 7, 

γὰρ ὧν πορευϑ εἴησαν, εν, ἔχοντες ουτως, ἐπικωλυσῶσιν 

«ε 7 « ς] ε 

ὁπλίτης, σκευο(βόρος, ψυδὺς, ἱππεὺς, ὥμαξω. 

3 7 ς ἣν 7 ΙΝ ΄ ε Ἁ ΄ ᾿ 

ἀλλήλους, ὁ μὲν βαδιζων τὸν τρέχοντα" ὁ δὲ τρέχων τὸν 
- Ζ τ ε δὲ - Ν ε ΄ ε δ ὅ9 ᾿ «“ Ν 

εστηκότω᾽ ἢ δὲ ὥμωξω τὸν ἱππέοω" ὁ δὲ ὄνος τὴν ὥμωξων 
» “ λ 7 ὦ ε ͵ 5 Ἀ ν᾿ ,» 

δὸ δὲ σκευοζόρος τὸν ὁπλιτήν; Εἰ δὲ καὶ μάχεσθαι δέοι, 
»ἭΣ δ “ Ι ΄ “- ΄ 

πῶς ἂν, οὕτως ἔχοντες, μωώχεσαιντο ; οἷς γῶρ ἀνώγκῆ 
3 ν Ν ᾽ ΄ ͵7 "Γῇ « » 7 

αὑτῶν τοὺς ἐπιόντας φεύγειν, οὗτοι ἱκανοί εἰσι φεύγοντες 
Ὁ ἃ. .“ 5] 4» Χ 

6 καταπατήσωι τους ὁπλὼ ἔχοντας. Τετονγμέενή δὲ στρα-- 
Ἂς Ὰ Χ » -»“" »" ἕο } 

τιὼ κώλλιστον μὲν ἰδεῖν τοῖς φίλοις, δυσχερέστατον δὲ 
» Ζ7Ζ Ν Ἂ Ε ἣΝ ͵ «Λ΄ 7 

τοῖς πολεμίοις. Τίς μὲν γὰρ οὐκ ἂν Φίλος ἡδέως ϑεά- 
ε 7 Ν » 7, ΄ 7 

σατο ὁπλίιτῶς τολλους εν τάξει τυορευομένους ; τις δὲ 
» ὃν 7 « ΄ Ν 7 ΕἸ Ἃ 

οὐκ ὧν Θαυμάσειεν ἑππεῶς κωτῶω, τάξιν ἐλαύνοντας ; τίς 
Ν ΕΣ Ν ΄ 7 5 Ἀλλ τς « 

δὲ οὐκ ἂν πολέμιος φοβηϑ εἴη, ἰδὼν διευκρινημένους ὁπλί- 
ε ΄ ΄ς 7 ως 

τῶς, ἱππέας, πελταστας, τοζότας, σφενδονήτας, καὶ 
-“᾿ ΕΣ ΄ ε ΄ “ Μρ 

7 τοῖς ὠρχρουσι τετωγμένως ἑπομένους ; Αλλώῶ καὶ τορευο- 
΄ » 7ὔ Δ Ν ᾿ 53 « ͵7 “ 

μένων εν τάξει, κον σολλωὶ μυριάδες ὠσὶν, ὁμοίως, ὧὡσ΄-- 
“" .“ .: ν ΄ 2 περ εἰς ἐκῶστος, κωϑ ἡσυχίων τπώντες πορεύοντωι. Εὐς 

ἊΣ ᾿ Ἃ νΨ' ΣΌΝ ΕἸ ᾽΄, Ν ͵΄ 

8 γῶρ τὸ κενούμνενον Φεὶ ὄπισϑεν ἐπερχόντῶι. Καὶ τριήρης 
» « ΄ ΕῚ ΄ Ν 2. ὖὖ 77 3 

δέ τοι ἡ σεσωγμνένη ἀνθρώπων διὰ τί ἄλλο φοβερόν ἐστι 
7] ΕΝ 7 5 ᾿ς ἈΝ ὦ ]ς »" ᾿ς 

πολεμίοις, ἡ Φίλοις ἀξιοθέατον, ἡ ὅτι ταχὺ τλέϊ ; διῶ 

ἐσικωλύσωσιν) ἙΔή. νεΐετε5, εχ οερία 
Βιγ}]. 2. εἰ (αῆδὶ). σσυε!ξ. Πρ. Ραγ, 
Α. Ο.Ὁ. ἀᾶπι ἱπερίυπι ἐπικώλυσιν, 
ΟΓΆΙῸ ἐὰν. 

5. οἷς γὰρ ἀνάγκη} Ορροπῃπίωγ οἱ 
ὅσλα ἔχοντες, [πὶ Ἰρίτατ ἱπηρεάϊτηεη- 
ἴα, ὄνοι, σκευοφόροι, ἅμαξαι, Ῥαυΐϊο δη- 

εα Ρατὶ. Ὁ. ἄν οπχϊ τες, Α. μα χέσονται 
μαᾶθειῖ, εἴ μαχέσωνται [ἀρτγαίοτὶ ρίαπι. 

6. δὲ σπρατιὰ] Ν᾿ αἸξαῖαπι δὲ ἡ στρα- 
«ἰὰ σοΙγεχὶς ϑιερῃᾶπαβ, δααϊσεηῖας 
Ουεϊῇ. εἰ Γρί. Τῦτο. 

δυσχερίσταπον) Οοτηραταία {εδϑ. 4. 
εὐχ εἰρόπια τον σοῖς πολεμίοις Ἰεξιϊ ΟΠ ΤΩ 

νυ] ραίδπῃ ἴῃ δυσχειρότατον τηυϊατὶ γο- 
Ταῖς ὙΥγετεπθδοι ΒΙΒΙϊοιῃ. Οτὶεῖσθ ἰἰ, 
2. Ρ- 564. Οὐτῃ ἀξ ἔοττηᾶ {ἀρεοτ]ατινὶ 
ἀυθιτατῖο ἢτ Ἰίυα ποη ἰενὶβ, αὐ ἀε 
Αἰίεγα εὐχειρότατος αἰχὶ δὰ ίεξι. 4. 

ταδὶ τ εἰἴαπῃ Πἰς ΓΟ] εππίογεση δυσχει- 
ρώσατον τοβίταετε, Επηδπαδιίοηεγη 6- 
πὶτὰ ἰρίαπιη ἀρρτοδαηάδπὶ εαυϊάθπι 
οεηΐςο. Πὲ δυσχειρότατος νὶἀ6 εἴϊαπα 
δὰ (εξ. 4. 

κατὰ ταξιν] Τὐρί, σὰπὶ Ουοϊῇ, Ρα- 
τι, Α. Ο. εἰ πγαγρῖπε ϑιερῆ. εἰ ΨΊΠΟΙ, 
σάξεις. Ἰ)εϊηάς «τί δὲ οὐκ ἄν πολέροιος 
Ραηΐ, Α. Ο. Ὁ. 

η. ἀεὶ ὄπισθεν) Οατηεγατὶϊ σοπ͵εξεα- 
τἄτη ἀεὶ οἱ ὄπισϑεν ρτοῦδηϊ Γροποὶϊ. εἴ 
Βίερῃ. αὐἱθὰβ εἴ ᾿ρίο αοοεάο. 

8. σοι! ἡ σεσαγμιένη)] Εχ εαά. νεῖῖ. 
σι ἡ σεσ. ΟΑῇλ]1ο ἔξοϊς σις σεσαγμένη, 
Ουπὶ ϑιίερῆδηο (αοὶς αυεῖξ. Ελρί. Ρᾶ- 
τ. Α. Ῥεῖπάς ἀνθρώποις Θυεϊῇ. ἐξά 
δεηϊτίνατη Ἰυηρὶς ποῆεγ εἰάεην ψεῖῦα 
ἴῃ ϑγτηροῦο ἰν. ὅ4. νὼ 
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, ᾽7) Μ 3 ΄ 3 δ Αἱ “΄ Ἂ ͵ὕ 

τί δὲ ἄλλο ἄλυποι ὠλλήλοις εἰσὶν οἱ ἐμνπλέοντες, ἡ δὲότι 
- ἤ " 7, » , ὸ . » ͵ 
ἐν τάξει μὲν κάϑηντωι, ἐν τώξζει δὲ τορονεύουσιν, ἐν τάξει 

δὲ, ἀναπίπτουσιν, ἐν τώζει δὲ, ἐμβαίνουσι καὶ εἐκβαίνου- 
δ “᾿ 7 « »-"Ὃ᾽ ω -Ὁ “- 

σιν; ἡ δὶ ἀταξίω ὁμιοιόν τι μοὶ δοκέ, εἶναι, οἱόν σερ εἰ9 
ἣς ς “ὋΣ 7, »- Ν Ν Ν 9 

γεωργὸς ομου ἐμβάλοι κριϑγῶς καὶ πυροὺς καὶ ὑσπριον" 
“4 ς ͵΄΄ τε ἣΝ 7 Ἂν ὁ 9) ΝΟ ΄ 

κούπειτου, ὁπότε δέοι ἡ μάζως, ἡ ἄρτου, ἡ ὄψου, διωλέγειν 
"4 ΕἾ »" ΕῚ Ἂν »“«ΨΨ' 7 ΄ Ὃν 

δέοι αὐτῶ, “ὠντὶ του λαωβόντω διευκρινημένοις χρῆσθαι. 
νὰ ΟἿ “ 7 5 το Ν ! Ν ΚΊ 

Καὶ σὺ οὖν, ὦ γύνωι, εἰ του μὲν τωρώχου τούτου μῆ δέοιο, 
“ Ε » -“ νυ ψκὦ » ΄ ὦ 

βούλοιο δι ὠκριβως διορκεὶν τὼ ὄντω εἰδένωι, καὶ τῶν ὄν-- 
3 ἫΝ γι ν .« ὃν. ΄ "» ὟΝ 

τῶν εὐπόρως λωμβάνουσω, ὁτὼ ὧν δέη χρήσϑαι, κωὶ 
5» ΕῚ - ΕῚ »Ὥ τ 

ἐμοὶ, ἐάν τι αἰτῶ, ἐν χάριτι διδόνωι, χώρων τε δοκιμώ- 
΄ ᾿ς ΄, ψ ΓΝ 3) ΣΉ - 

σώμεϑα τήν προσήκουσῶν εκώστοις ἔχεῖν, Κωὶ εν ταύτη 
΄ ͵,ὕ ἂς 7] ἱ -᾿ 

ϑέντες, διδώξωμοεν τὴν διώκονον λαμβάνειν τε ἐντεῦϑεν, 
ΧΡ ΄ ͵7 » 7 Δ 2:0 πριν 

καὶ κωτατιϑένωι πώλιν εἰς ταύτην᾽ καὶ οὕτως εἰσόμεθα 
Ν - Ἂ, ϑ' 4 Ὁ ΜΝ ἣν 

Η γὰρ χώρω ὠὑτή τὸ μή 
ἣ "Ά Ν Ὡ μϑ 3 ᾿ εἰ, ΓΝ 
ὃν ποϑήσει" καὶ δεόμενον Θεραπείας ἐξετάσει ή ὄψις, 

7 γον υις Α 
τῷ τὲ σῶω οντῶ. Ἀώι τῶ μῆ: 

Ν Ν ἰδέ .«“ “ἤ Ἃ 5 ι- Ε -“ .“ 

Κού: τὸ εἰσένῶώϊ, ὁποῦ ἐκώστον ἐστι, τῶνχυ ἐγχείρίέει, ῶστε 

μὴ ὠπορεῖν χρῆσϑαι. 

οἱ ἐμσιλέοντες) Ἐπβαιῃῖας αἡ Οὐνί- 
[εᾶτη Ρ. 37. εχ ἢ. 1. ἰδυάαι ἐρέτα,, ἢ 
ὅτι. Βτοάδθυ ἔκσλέοντες τη) εὈδῖ. 

σπρονεύουσ] ξΞες εἢ Ἰεξῖῖο ἃ Βυ- 
ἄξεεο, Οδπιεγατῖο εἰ ϑῖερῇδηο ρτορᾶ- 
τᾶ, οὕτη ἴῃ Εἰ τὶ ΤΟΥ ρτῖὶβ οὐ εἀϊτ|5. πὲ 
ταροσνεύουσι : 3 ἴῃ Ραη(. Α. ἃ ρτίτηδ τηᾶ- 
Ὧὰ εἰ πορεύουσι ; τεξϊατη ἐχατ ἴῃ Εα- 
βαιῃϊο 1. ο. Νεγθαπι πδυτοατη ἀρυὰ 
ῬοΙγὈϊαπι 1. 21. Παβταγαηῖ Ἰπίεγρτα- 
ἴε5, Πεϊηάε Θυεὶϊξ. σάξει τ᾽ ἀναπί- 
πτουσι----δὲ βαίνουσι ρτο ἐκβαίνουσι. 

9. ὅμοιον) Δυαρτίπα ὁμοίως, ἀεϊπάδ 
εἀά. νεῖ. ἐμβάλοιο. ἘΠῚ ἐμβάλλειν Ὦ, 
1. Ὠοτγεα σοῃάετε. 

ὁπόσε δέοι] 7απιϊπα δέη ἀδῖ. 
᾿ 10, γύναι, εἰ] Ρατιϊοα]α πὴ εἰ οπηϊῖ- 
ἴὰπε ΠἰΌ1]Ὶ οὔπηεβ, εατὰ δαάϊάϊι Ετ- 
πεῆϊ. {εὰ δηῖς βούλοιο ἰηςετῖάτη νοὸ- 
Ἰωϊτ, Γοοατα 1} ἰἀὰπὶ αἤϊρπανὶς 
Ὑγεῖηκε. Οὐπὰ Οατπογατῖο εοηοϊ. εἰ 
ϑιερῆδηυς γύναι, ἵνα τηδ]μετγαηῖ ; {εὰ 
ἵνα αἰτετὶ τέτατο ἤθη [Ατὶ8 ςοην εηϊϊ, 

Καλλίστην δέ ποτε καὶ ἀκριβε- 

Εδτα τάτηθη ἰδξλομθτι. νεγίεπάο τοά- 
ἀϊάϊε διγεῦςθι. 

χώραν σε} Ταττϊπᾶ τε οτηϊῆς, Ουε]ῇ. 
χώραν ἐδοκιμιασώμενα ἄδι. ἀεϊπάε 
7αηι. εἰ Θαεϊξ, καὶ εἰδέναι οτα ΠῸ δτεῖ- 
οὐο. πῃ Ῥατγ,, Α. Ο. Ὁ. εἴ ὅτῳ ἂν δέοι. 
Πεϊπάε τε ροῆ λαμβάνειν οπηϊτεῖς Ο. 

χώρα αὐτὰ] ΟΟἸαπΠλΕ}]85 Οἴσοτο νετ- 
τιῖ ; πατι εἰ πγιηφμοαάίσηο γαοίἐϊπς σοτα- 
Μαεναίπν, σμπε εὐ αρρηαΐμη μμο ἰοσο, 
εἴ Αὶ φμϊά γον αὐεμὲ, ἐρ 5 ναομτες ἰοσιες 
αεἰρηογιεί, μΐ5 φαοά «ἰεε!, γεφμίγαίμν, ϑὲ 
φμϊα “ψεγο σμγαν! ἀμί ΠΟΤ ΟΙΉΔΙΑΥΣ Ορογ ε΄, 
μοι ἐπ ε  ριτμν, σε οὐ αἴ1716 μο γέ- 

“ φρηείμγ. Αἀ ααετὴ Ἰοσατηῃ ροίαϊ αὐτὴ, 
ηυοά γνεῖκε ἀεάϊι, ργοὸ νυ ]βαΐο αὕτη, 
Ἰάφαε ᾿ρία τι τεἀατάϊς 18πὶ οἰΐτη Ὁ ά- 
τηεγατῖβ ψετίθηαο, Απβοίεῖεβ ε- 
ςοη. ἰ. 6. πρὸς εὐχρηστίαν. δὲ σκευῶν σὸ 
Λακωνικόν" ( χρήσιμον) χϑὴ γὰρ ἕν ἕκα- 
στον ἐν πῇ αὑτοῦ χώρᾳ κεῖσθαι" οὕσω 
γὰρ ἂν ἕτοιμον ὃν οὗ ϑησοῖτο: Ῥατ, Ο. 
οτλῖτς αὕση νυ]ξδῖαπι, 

» 
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΄ 3 »“»“Ὕ 7 δα " τὰ ᾽ ἧς 
στάτην ἔδοξα σκευῶν τάξιν ἰδεῖν, ὦ Σώκρατες, εἰσβὰς 
Φο ἡξ ᾿Ξ » Ας Σ »᾿ Ν - »"ὉἪ δὲ, 

ἐπὶ Θέαν εἰς τὸ μέγω πλοῖον τὸ Φοινικόν. Πλέστω γὰρ 
Ψ ) 7] ΕἸ ͵ ΄ 2 "ἢ 

σκευὴ ἐν μικροτώτω ἀγγείω διωκεχωρισ μένα ἐθεασάμην. 
δὰ » Ὰ Ν " "5 Ἧἢ 12 Διὼ πολλων μὲν γὰρ. δήπου, ἔφη, ξυλίνων σκευῶν καὶ 

ἣν « »"ἭἬ 5 ἂς »“ λ 

σλεκτων ὁρμίξται νωὺς καὶ ἀνάγεται, διὼ πολλῶν δὲ 
»“"᾽ " 2, »"- »"μ Ν ͵Ἄ 

τῶν κρεμώστων κωλουμένων πλει, πολλοῖς δὲ μήχωνη- 
; - ΄ δι ὃς ΄ “ δι ἣν 
μῶώσιν ἀνθ ώπλισται ρος τῷ σολεμίο λοιῶ, τοολλῶ δὲ 
.“ - ἢ ͵7ὕ͵ ἌὮ 7 δ γ. «“ 

πλώ τοις ἀνδράσι συμπεριώγει, τσώντα δὲ σκεύη, ὅσοις 
ΠῚ ᾿ 7, -»-Ὁ 327 » «( « 3 

περ εν οἰκίοῳ χρωντῶι ἄνθρωποι, τῇ συσσιτίων ἐκώστη κο- 
͵ δ Ὲ ἊΛ Ν μὴν: 7, .“ ΩΝ 

μίζε γέμει δὲ πάρω τοάντω Φορτίων, ὅσω γωύκλήρος 
΄ “ "7 μ᾿ . ΄ ") δὲ 

18 κέρδους ἕνεκα ὥγετωι. Καὶ ὅσω λέγω, ἔφη, τυάντω οὐκ 

ἐν πολλῷ , ὅρον ἔ ἡ ἐν δεκωκλί Ἵ εν τοολλῷ τινι μείζονι χώρων ἔκεῖτο, ἡ εν δεκωκλίνω στέγη 

συμμέτρῳ. 
ς ΕΖ ΕΣ 2 7 27 »“ὦψῪν »"2ο » 

ως οὔτε ὡλλήλω ἐμποδίζει, οὐτε μῶώστευτου δέται, οὔτε 

.«“ ἐπ ΄ 

Καὶ οὕτω κωτωρκείμενω ἐκώστω κωτενόησω, 
͵ 

11. ἔδοξα σκευῶν] 7.πῖ. Ουε]ῇ. ἐδο- 
ξασκενῶν. ἰ)εῖπάε τὸ Φοικικοῦν (οά. 

[ἰρῖ, Νίανεπι Ῥῃοσεηϊςεαπι ποΐδτῃ ἰο- 
ααϊῖατ, δ ἴογίε Δ η Πα τη σοτηπηεάᾶ- 
ἴση ψεὶ πηόῦοεβ Αἰἴπεπαβ αβδγεθαῖ. 
Μαΐοσ ατιπιατηεπίογα πὶ ἀρρᾶγαῖαβ ἴῃ 
πᾶν θὰ Ρῃσαεηϊςεῖὶς ἔπαιξε νἱάειατ, 
αυδπὶ ἴῃ Διοῖα ἐτγετηϊ θὰ ἀὰϊ ΟΠοτΙᾶ- 
τὶϊβ. Εχεγηρί τα πανὶ Ῥῃοσηϊοθθ, αἱ 
ἱπερίαπι σοἰοααΐο οαπὶ ἀχοτγὰ Πὸοδο- 
τιδοῆϊ, ταχαν  εκε; {εὰ πο 
δηϊτηδάνογειτ, Ποποιπδοπαπι ἢἰσς 50- 
Οτγάτετη δἰ] αἱ, ΠΕ ὈΧΟΓΘΠΊ. 

μικροτάτῳ} Οαε!, σατπὰ Ῥατ, Α. 
. Ὁ. σμικροτάτῳ. 
12. ξυλίνων} γεπος, τλεκτὰ ἥμιες, 

πρεμαστὰ τεία ἰπιοτρτγείδιατ ψ εϊκε. 
Ἡετπιρραβ Αἰμεπεὶ ἱ. Ρ. 27. ἐκ δ᾽ 
Αἰγύπτου τὰ κρεμαστὰ ἱσπίκ καὶ βύ- 
βλους. 

ἀνδράσι] Ταπίῖπα, τηᾶτρο δ5:ερῇ. 
Οαε]ἢ. ἀνθρώποις. εῖηάς ὅσοιπερ 
Οαε}. οὰπὶ εἀά. νεῖι. 

συσσιτίᾳ ἱκάσπση] ΕΠ δὰΐϊ σετίαβ πὰ- 
Τηστὰ5 ΓΟ ΠῚ 1 πὶ, Πα ΓΔΓᾺ ΠῚ 8 ζ Π1}}}- 
ἴατη ὑπ σοεπαηίίαπι, ααΐ αἰ! το 
σοηννί οτα πη ταρεθαῖαγ αἰσηϊίαῖα εἰ 
Τ]ΌΠΕγα, νε]ατὶ [Ἐγνογα τη, γειη  ᾽ αΤη, 
τ αἰ τατη, στρατηγοῦ αὐτὰ ἃτηϊοῖβ εἴ 
ἤο ῥΡοττο. συσσίτια Βδοσοηῖςα ἴῃ 6110 

εἴ Ρᾶσς ποίᾳ ὰαπξ, 114 φυϊάεπι εἰ τα 
εχ ἴοοὺ Χεπορδοηῖίβ Ηεδ]]εηϊς, ν. 2, 
17. ἐδίδασκε ξυσσίτιά σε αὐτῶν κατα- 
σπενάξειν. Οτὶξίπετῃ εογατῃ ἀρυὰ [.8- 
ΠΟΠ65 εἴ Οτειᾶβ ἃ ὈΕ}11 πεσεῆξαζε 4]1- 
ᾳὰὰ ἀεάποιϊς Ρ]αῖο ἀδ ερῖθαϑ νἱ. Ρ. 
308. ΒΙροηΐ. εὐϊε. 

13. λέγω, ἔφη) Ουε]ξ, Ραγ, Α. Ὁ. 
τήᾶτρο ὙΊΠ]ΠΟΙ͂. εἰ 1ἱρῖ, ἔφη ἐγὼ, ὈῬοΪ- 
Ἰὰχ ἴ, 80. εχ ἢ. ]. Ιαυάαξ νεγῦα ὅσα δ᾽ 
οὐδ᾽ ἐν δικακλίνῳ μεγάλῳ σσέγει, δαϊ 
τηδτηοτγίᾷ [α! 5, ἀὰϊ 4 ᾿ἰγασὶϊς ν {18- 
ἴι5. σύμμεσρος στέγη δὲεκ. εξ σοῃοϊα- 
νὰ, φυοά Ἰυῆᾶα πηεηίατγα αξέαπη εἰ, 
αὐ οδρίεπάος ἄδοεπ ᾿εξϊοβ, τεέϊε τπο- 
Ὠδπῖς ῬΝ εἰπκῖο. Α 

κατακείμενα} Οὐο]ξ, Ρατ, Α. Ὁ, Ὠ. 
εἴ Γἰρί. κατὰ ογηϊτίαπε: ἀεἰπάς εἰσὶν, 
οὔχε δυσλύτως εαά, γεῖτ. Θαεὶ, ἐσαὶν 
εἴ ἴῃ τρί. Ῥαγ, Α. 

ὡς----ἰ μποδίζει---δεῖσα] ΜΙΊΏΙ νἱάε- 
Ῥαίαγ [οτὶρίαπι ἔα πὶ ἃ ΧΕπορποηῖα 
ὥστε---ἰ μτοδίξειν--- δεῖσθαι, αἴ δι, 
(εααϊταγ δυσλύτως ἔχει, (πῃ 4υο πεῖ ἰ 

οὕτως ἔχει) ὥστε παρέχειν. ϑεφαδπηῖὶ 
ΡΑΓΑΚΤΑΡΠΟ 14. εξ ηὐσϊάεπὶ ἐπιστάμε- 

« - ἰς ἃ ΜΝ { ἃ ῇ ὰ 

νον οὕτως εὕρὸν ὡς » εἰ7ο,. ἴξ 1 8. 

εὰ πῇ πηοάαπ τεβηρετα νε} 15 παης 1ὸ- 
ΟἿ ΠῚ, τ υ]ῖο πηᾶ]οτα Ορὰβ εἰ τηῦΐᾶ- 
τίοπα. . 
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ἀσυσκεύαστά, ἐστι, οὔτε δυσλύτως ἔχει, ὥστε διατριβὴν 

παρέχειν, ὅτῶν τω τῶχὼ δέη χρῆσαι, Τὸν δὲ τοῦ κυ- 14 

βερνήτου διάκονον, ἢ ὃς ᾿βρωφεὺς τῆς νεὼς κωλέτωι, οὕτως 

εἶρον ἐπισίώμυον ἑκάστων τὴν χώραν, ὡς καὶ ἀπὼν ὧν 

εἴποι, ὅπου ἕκαστω ὑκῦσα καὶ ὁπόσω ἐστὶν, οὐδὲν ἧττον, 
Ἂ 

ἤ ὃ γ γράμματα ἐπ᾿ αυαμεριὸρ εἴποι ὧν, “Σωκράτους καὶ 
΄ 

Εἶδον 15 

δὲ, ἔφη ὁ ̓ Ισχόμωχος, καὶ ἐξετάζοντα τοῦτον αὐτὸν ἐν τῇ 

ὁπόσω γράμματα, καὶ ὅπου ἕκωστον τέτωκτωι. 

εϑε ἠ Ἔν" » “-“,Ὕ » » 7 “ 

σχολή πᾶντω, ὁπόσοις ὠρῶ δέι ἐν τω τλοίω χρήσϑθαι. 
7] Ν Μ“ Ν Ε 7 3 “"  η 7 

Θαυμώσως δὲ, εῷη, τὴν ἐπίσκεψιν αύτου, ἡρομήν, τί 
7 ε Ε ὩΠ 2 Ψ "} ἘΥ ῷ "», 

τρώττοι. Ο δὶ εἰπεν, ἐπισκοπῶω, εᾧη, ὦ ξένε, εἰτιί 
7 7 “Ἢ -“» "5, ΝῊ -“ Δ ΩΝ 

συμβαίνοι γίγνεσϑαι, πὼς κειτῶι, εῷη, τὰ ἕν τῇ γῆϊ, ἤ 

Οὐ! 
ἣ- 3) 2 Ὁ. ᾧ ͵ « Ν ᾽ -“ 7) 

γώῶρ, εῷη, εγχώρει, ὁτῶν χειμώφι ὁ Θεὸς ἐν τῇ Θαλάσση, 

,᾽ Ε “ ἊΝ Σ: ΄ ͵ 

εἶτ ὠποστατεέι, ἡ εἰ δυστρωπέλως τὶ σύγκειται. 

37 ν .«“ ἿΝ γ΄ 27 ΄ »} 

οὐτε μιωστεύείν, ὁοτοῦ ὧν δέη, οὔτε δυστρωπέλως ἔχον δι- 
7 -“ Ν « ν: , ὴς "ἢ 

δόνωι. ᾿Απειλεῖ γαρο Θεὸς, καὶ κολάζει τους βλάκας. 
ϑηπν Ν 7 ον ΤᾺ Ζ΄Ζ Ἢ ΝΥ ͵ ᾿ 

Ἐὰν δὲ μόνον μή ὡπολεση τοὺς μή ὠμιωρτανοντος, τῦώνυ 
; Ν, Ἃ γ » « -“ »νὰ 

᾿ ἀγωπητόν" ἐὼν δὲ καὶ πάνυ καλῶς ὑπήρετουντας σώᾷι, 
͵ 

ζ ͵) Ὁ) “ -“ ᾽ Ν ὴ Χ 
πολλὴ χάρις, ἔφη, τοῖς Θεός. Ἐγὼ οὖν κατιδὼν ταύ- 17 

ἥΡ ΕῚ Ἣ» ὑη "7 -“ 

τήν τὴν ἀκρίβειαν τῆς κατασκευῆς, ἔλεγον τῇ γυνωικὶ, 
.“ Ι! ὃς ς "Ἢ Ε Ν Ἴ ς λ 7 -“, ͵΄7 

οτί σστώνυ ὧν ἡμῶν εἰή βλωκικὸν, εἰ οἱ μὲν ἕν τοις σ΄ λοίοις 

14. ἑκάστων τὴν χώραν] 515 νυ]ρα- 
τάττῃ ἑκάστην ΟἿ ΠῚ ΘίΕΡΠΔΠΟ ΠΟΙΓΕΧΙ. 

15. συμβαίνοι] τὰ Βιερπᾶπυβ εἀά. 
γεῖῖ. συεὶῇ, Τὺρί, συμβαίνει σοττεχίξ. 
Ῥεγίογεπι Ἰεξεϊοπεπι τενοσανὶς Ζειπεα. 

ἢ εἰ δυσα.} Ταπτῖπα ἢ οπηῆϊ, σοπ- 
ἴτ8 εἰ Ῥατι. Ο. Ὁ. 

τό. ὅταν χειμκάξζη} ΟοΙα πιο }]6.. ΟἹ- 
σεΙΟ : ἤκσεο ἐαάονι γαΐο ῥγωρῥαγαίϊοηῖς 
αἰφμδ ογαϊίγιῖς οὐϊαν ἵπὶ πανὴρτῖς ῥίμτὶ- 
ΠΏ υα]εΐ : γιατῃ μδὶ Τοηροὴ ας ἱμοεῆ, 
εἰ ἐΜ γε αἀἠβοβία παυὶς, μο φιλάψηε 
ογαζττι6 ἰσσαί 1 αΥΤΠ ΤΊ ΟΊ {1475 ἔπιε ἐγερὶ- 
ἀἰαήϊοηε ιν )εγ ῥγογηὶί, ομετη ἐδ 4 σας 
ὀδεγπαίογε ῥο ιείαίτιγη. 

17. κατιδὼν] Θυδηπθδπῃ Γαρτὰ ἀἰχὶ 
ΠΑΥΪ5 ΘΟΧΟΙΩΡ] τὴ Ὁ ΠῚῸΠογηδοῃο δἵ- 

ἔεγτὶ μοι δά ϑοογαίεσῃ αυδπὶ δά 
ὉχοταπΊ, ἔϊο ἴἀπηδπ Ἰοσαβ [δ ητε πί8 Πὶ 
τηξᾶτη τεάδγραστγα νἱάδίαγ εἰ ὙΝ εἰὲκὶὰ- 
ΠΆΠῚ ΠΟΙΠΊΡΓΟ αΓΘ, 4] σοΠΊρδγαῖϊο- 
ΠΕΠῚ ᾿περίδπῃ οοἸ οἷο σαπὶ ἀΧοσα 
Παθῖῖο γεέϊε Ἰυ ἀϊ σανὶι, 

ἡμῶν εἴη βλακικὸν) [πτε]]ρῖς ἔργον 
οὑπὶ Βαοπίο ΥΥ εἰκο, πα οὐτῇ 816- 
ΡΏδηο τηυΐᾶτα αἰϊααϊά πεοεῆε ἢτ, ἴς 
ἐπίτῃ δαὰϊ ἡμῖν ἐνείη σις δαϊ πολὺ ἄν ἡ- 
μῶν εἴη πὸ, αυΐ πάνυ ἄν ἡμῶν αἰσχρὸν 
εἴη σὸ (οὐ θα πάη σθῃ!θταῖ, 

τυλοίοις] ἤου πη Ουεϊξῇ, Τὰ ρταίογὶ- 
Ρίωυτη εἴ. Α ρτὶπιᾶ πιᾶπὰ εἴ, υἱ ἴῃ 
]Ταπιίηα, σλουσίοις. Ῥατ, Α, Ο, Ὦ. 
α΄λοίοις, (εὰ Λ,, ἐν οαλ τ, 

ΕΔ 
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καὶ μικροῖς οὐσι χώρως εὑρίσκουσι, καὶ σωλεύοντες ἰσχυ-- 
»"ὋὍ .“ » ᾿ ͵7 Ν -" ν .-“ 

θως, ὁμῶς σώζουσι ΤῊν τάξιν, καὶ ὑπερφοβούμενοι, ὁμῶς 
ς, Ν ΄ ἣ - ς “ Νν ᾿ Α 

εὑρίσκουσι τὸ δέον λωμβώνειν ἡμεῖς δε, καὶ διηρημένων 
ΠΝ, » 3 " ἀκ Σ ἥ Ὁ 7 

ἑκώστοις ϑηκῶν ἐν τῇ οικίον μεγώλων, Κῶὶ βεβηκυίας. 
,Ψ ΎΡ 2 ΄ 2 ᾿ ον Ν Ν αὐννἝ 

τῆς οἰκίως ἐν δωπέδω, εἰ μή ευρήσομνεν κῳωλὴν κῳι εὐυεῦυ-- 
΄ ε 7 3. 'δὰ » ᾽ 3Ν Ν . »" 

θετὸν χωρῶν εἐκώστοις ἀυτῶων, τῦως οὐκ ὧν πολλή ἡμῶν 
ΝΥ ΄ ᾿" ε Χ Ν 3 Α; ᾿ “-ν 

18 ἀσυνεσίω εἴη; ὭὩς μεν δὴ ἀγωϑθὸν τετώχϑαι σκευῶν 
τ ε' ἐὰν Ρ" ς Ἵ] χ... .«-" 

κωτασκευὴν, καὶ ὡς ῥοάδιον χώρων ἐκώστοις αὐτῶν ευρειν 
᾽ - 7 -» « « Υ ΄ Ε “ 

19ἐν οἰκίω, ϑεῖνωι, ὡς ἑκώστοις συμφέρει, εἰρητωι. Ὡς δὲ 
Ν Ἷ 7 ᾽ ΄ ε ͵΄, » “Ὁ ΄ Ἁ 

καλον Φαίνεται, ἐπειδῶν ὑποδήματα ἐφεξῆς κεήτωι, ον 
« »"3ὦ5- “ κ, πα ͵7 ΄ » » ΑΥ ς - 

ὁπόιω ἡ, κωλὸν δὲ ἐμώτιον κεχωρίσμενῶ ἰδῶν, κῶν ὁποῖω 
ι δκχὴ 

τ ἣν λ τ Ν ν" 7 ἣς Ν ἃς 

ἡ, καλὸν δὲ στρώματω, καλὸν δὲ χωλκία, κωλὸν δὲ τὰ 
᾿- Ν εἶ Ν Χ ΜΕΝ ῥ ] 
ὠμῷὶ τρωπέζως, καλὸν δὲ καὶ ὃ πάντων καωτωγελώσειεν 
ἐν ἅ 3 ε ἃ 5 5. ς Ἂς “Μ Ν 7 

ων μωλιστῶ οὐχ, ὁ σεμνος, Φλλ ὁ κομψὸς, οτί κωι χυ- 
Ν 37 Ἂ 7 Ε] »" ν» 

τρῶς, Φησὶν, εὔρυϑι μον. Φαίνεσϑ αι εὐκρινῶς κειμένως. 
ΤΗΝ τ: , 3 Ν 7 “ 

20 Τὼ δὲ ἄλλω ἤδη ποὺ ἀπὸ τούτου ἅπαντα καλλίω Φφαί- 
ν ͵΄͵ ᾽ Ῥ ΄- »᾿»"» - 

νετῶι κωτωὼ κοσμυὸν κείμενω. Χορὸς γαρ σκευῶν ἐκαστῶ 
7 Ν Ἃ, ΄ Ν 7 Ν ᾿ 3 

Φαίνεται" καὶ τὸ μέσον δὲ τούτων καλὸν φαίνεται, ἐκ- 
Ν ε 7 “« “ ᾽ἐ Ν 7 

ποδὼν ἑκάστου κειμένου ὠσπερ κύζλιος χορὸς οὐ μόνον 

εὑρήσομεν} ἙΔά, νεξϊ. εὑρήσωμεν, 
Οὐυε!ῇ. εὑρίσωμεν, Γαργαίοτιρέα εὑρίσκω- 
μεν, Τεϊηάς εἀά. νεῖι. συεὶῇ, ὅ8ιτε- 
Ὀεθὰβ εἰ (ὐδπηθγατίαβ ἀδηΐ εὐάρεστον, 
ἀυοά οοττεχὶς ϑίθρῃδηυβ. ψεγαπι εἴ 
ἴῃ ΤΑρί. Ἰιῦτο εἰ Ῥαγ. Α. Ὁ. Ὦ. εἰ 
τηλγρῖπα ὙΊΠοΙ, 

18. ἀγαϑὸν] 1.ηξ. (σπε]ῇ. Πρ, Ρα- 
τι. Α. Ὁ. ἀγαϑῶν. Ἰ)εϊπᾶς ϑῆνα, εἀά, 
νεῖ. οσὰπὶ Ῥατγῇ, Ὁ. Ὁ. ϑεααεπϑ εἴρη- 
σαι οτηϊτῖς Τἰρῇ, σοάεκχ. Ρατι, Α. εὑ- 
φεῖν καὶ ἐν οἰκίᾳ ἨδὈεΐ ἴῃ ΠΊΑΓΡΊ ΠΕ, 

19. κέηται) Ἑάά, νεῖῖ. εχοερία 
Οαῆδ!ὶ. εἰ Θ πε! ἢ, καΐησαι, ϑεηυεηβ δὲ 
Δηΐδ ἱμώσια εἰ στρώματα οτηϊτῖς Οοά. 
Τρ. 

σὰ ἀμφὶ] Ατισαϊατπη οπλῖῆς 70η- 
Εἶπ. 

ὁ κομιψὸς ἴπ Οαεϊῇ, εἰ Ταπτῖπα εἢ 
ὃ σεμενὸς κομιψὸς, [εὐ ἴῃ ΠΙἸΌτο [οτὶρέο 
σεμνὸς Ῥαη δῖα Τὰ ρροῆτϊα ἀαπηπαῖατγ. 

Φησὶν, εὔρυϑιμιον] Βτοἄεορυ5 δὰ Φησὶν 
1πιε]Πρεῦας στὶς, Τιεοποϊανίὰ5 φασὶν 
σοι σε δῖ : 8115 νερὰ ὅτι καὶ χύτραν 
Φησὶν εὔρυϑιμιον ἀδτηπδηβ [οτδΪ τδ αἷς 
Ὀγενίαβ: χύτρας φαίνεσθαι, εὐκ. κειμέ- 
νας. Μιθοίαπι Ἰοσὰπι ἃρπονὶς εἴα τη 
Ὑν εἰκε, φαὶ Γππιοπιίαπη Ἰοοὶ ροβαϊατα 
αἰξ, υὐ ἐξαυδίαγ : περὶ τούτων ἔσι λε- 
κεαέον. Μεάϊοϊπατη ἃ τε] ϊογῖθα5 Πἰ τίς 
εχρεέϊο, ἀλλ᾽ ὁ ἀπὸ πούτου κομ ψὸς 
ἄἀαϊ τπιᾶγροὸ ὙΠΠΟΙΓ, 

20. ἀπὸ τούτου] Ηξδο νετθα 70πεῖ-- 
πᾶ ογηϊῇς, ας ἀε σαπία ἱπιεγργείδη- 
ἴαγ. 5εὰ οταῖίο δυγαρία ἔδοῖϊζ, αἱ δα τα 
απο ἸΟσαΠΊ νἱτ οἵα Ραΐετα εξ. 

ὥπαντα]) Ταπίίπᾷ οατα ΟπεἸξ. ἅσαν- 
σα ἕκαστα ἄαῖ. " 

κειμένου] [π Οπεϊῇ, ἃ ᾿γίτηα τηᾶπὰ 
ἔαϊξ κείμενα [οτὶρια ΠῚ. 

κύκλιος χορὸς] ΟΠοτυτη ἴῃ τηοάυτα 
ΟἴΓΟΌΪ ἱπιεγργείαίαγ ἱπάεχ Ζειπὶδ- 
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αὐτὸς καλὸν ϑέαμώ ἐστιν, ἀλλὼ καὶ τὸ μέσον αὐτοῦ 

καλὸν καὶ και ρὸν φαίνεται. ἘΠ δὲ ἀληϑή ταῦτω 21] 

λέγω, ἔξεστιν, ἔφην, ὦ γύνωι, καὶ πεῖραν λαμβάνειν αὐ- 

τῶν, οὔτέ τι ζιμιωθέντας, οὔτέ τι πτολλὼ «πονήσωντας. 

᾿Αλλὼ μὴν οὐδὲ τοῦτο δὲ; ἀϑυμήσωι, ὦ γύνωι, ἔφην ἐγὼ, 

ὡς χαλεπὸν εὑρεῖν τὸν μαϑησόμενόν τε τὰς χώρας, καὶ 

μεμνησόμενον καταχωρίζειν ἕκαστα. Ἴσμεν γὰρ δῆή- 22 

σου, ὅτι μυριοπλάσιω ἡμῶν ἅπαντω ἔχει ἡ πάσω πόλις" 

ἀλλ᾽ ὅμως, ὅποιον ἂν τῶν οἰκετῶν κελεύσης πριώμενόν τι 

σοὶ εξ ἀγορᾶς ἐνεγκεῖν, οὐδεὶς ἀπορήσει, ἀλλῷ πᾶς εἰδὼς 

φανεέϊτωι, ὅποι χρὴ ἐλθόντα λωβέν ἕκαστω. Τούτου 
Ἀν εἴ ᾽ ΄ »] ϑ Ν » δὰ "7 τ. ο» ΄ 

μὲν τοι, εῷην ἐγω, οὐδὲν ἄλλο αἴτιόν ἐστιν, ἢ ὅτι ἐν χῶρον 
»“»" ΄ 7 » "Ἢ -»" 

κεῖται τετωγμένη. ἴΑνθρωπον δέ γε ᾧιτῶν, καὶ ταῦτα 23 
3. » "»“ Υ 37 ΄ ς 

δνίοτε ἀντιζητοῦντω; πολλωώκις ὧν τις πρότερον, πρὶν εὑ- 
"»" - 7 Ν 7 5 » ἂλ "7 Δ Ὁ ἿΝ 

θειν, ἄπείποι κ͵ὶ τούτου ὧῦ οὐδὲν ὥλλο αἴτιόν ἐστιν, ἤ 
Ν εν Ψ ΄ - - “,Ἕ“ἝΙΣ ΄ νῷ 

Το μῆ εἰνῶν τετώγμένον, οσοῦ ἐκῶώστον δεὶ οὐγώμενειν. Περι 

5, Δἀάεῃς εχ ϑρδηπεί πηῖο δα ( 8}}}- 
τῇδ] Ηγπιη. ἴῃ Πιδπᾶπῃ νετγί. 266. 
26η. σἤοτγοβς 8]ἴος ἔα δ οὐ! γε 5. 
Δ]105 φυδάτβηρα!ατεβ. [ἢ Ο]] πᾶ ῃο 
εἰ τοερὶ βωμὸν κυκλώσασϑαι, σ,ΆΟΤΟΒ 

ἄἀθσεγε οἰσοα τη ἄγᾶτη. 1π ΑΓ ΟΡ Δη 15 
Ἀδηϊβ 366, εἢ κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπά- 
δων, Ἰάετπι Ναδίατη νετία 332. κυκλί- 
ὧν χορῶν ἀσματοκάμστας ροεῖας ἀϊ- 
τὨνγατη σοβ νοοδῖ, ἱητεγργεῖδητθις 
ΒΒ 5 Ρτεθοῖβ. Τἄδπὶ Αν]ὰπὶ νετία 
οι. μέλη κύκλια ἀἰοῖτ, Ἰαχία παρϑέ- 
γειῷ καὶ κατὰ τὰ Σιμωνίδου ὨοτηϊΠΔ 8: 
ὉΔὶ Θ΄. ΠΟΙ ἱπίεγργείδηϊυσ σὰ σὴν αὐ- 
σὴν ὑπόθεσιν ἔχοντα ταῦτα κύκλια ἔλε- 
γόον, πουτίσσι μέλη, ὕμνους, παιᾶνας, 
ποροσῴδια, τυαρϑένεια, τὰ ἔχοντα ἐρωτή- 
σεις καὶ ἀποκρίσεις. Νιάεπίαγ ἰρίταΓ 
δξηετα ρίατα σδιγη Πυτη, ἃ ΟὨΟΓΟ 
Οἰγοα πη ἀγάπη πίε γε] οἰγουτηθαηΐα 
ραπίαῖα, 486 νυἶρο ᾿γτῖοα πυης ἀϊοΪ- 
τη. νοσΆΌΪο μέλη κύχλια σοηηρτε- 
Ὠρηΐᾳ ἔξ : δὰ αυ8εὲ ρετϊπεηΐ χοροὶ 
κύκλιοι, εἰϊατα αὐλοὶ κύκλιοι ΔῸ Ηείγ- 
ΦὨΐο πηεπιογαιὶ, υὶ χορικοὺς Ἰπῖετρτε- 

ἥδίαγ, Ηΐἴης αὐληταὶ κύκλιοι Τλιοϊα πὶ 
1,. Ρ. 121. εἰ 139. Εὐἴον νόμο; κύι. 

κλιοι απ πη ῬοΪΠοἷβ ἵν. {εξε, 79. δὶ 
Ταηρειγηδηπαβ Μαχίγηὶ Τυτὶ Ἰοσα πὶ 
εχ τᾶς. νἱϊ. δρροίαϊτ : καὶ καλὸν μὲν 
σοῖς Λακεδαιμονίοις τὸ ἐμβατήριον, ᾿Αϑη- 
ναΐοις δὲ σὸ κύκλιον (μέλος). ΑτὶῇορπΠα- 
Πε65 Αν. 1403. ρΡοδῖδβ αἰ Πγγαπη θ᾽ 08 
Ρτεοῖρας ἀεῆρπαῖ νοσᾶῦυ]ο κυκλιοδι- 
δάσκαλος. Τ)ὴεὲ νϑτϊεῖαίε αἀἰτῆ γγατηρο- 
ΤΓᾺΓ αἰχὶ ἴῃ [οχῖοὶ βτεθοὶ πον εαϊ- 
τος Τὰ Ὁ ΠῸ ν. 

21. ζημιωθιέντας} Ρατὶΐ. Α. ξηριω- 
Θένσες εἴ ἀεἰπήε ποιήσαντες ἀαῖ. 

ὡς χαλεπὸν] 1Ταπτῖπα σατὴ ΟὐεΪΓ, 
οὐ χαλεπὸν, ἀεϊηάε τῆς χώρας. Νετατη 
ἄἀδὶ τηᾶγρο ΨΊ ΠΟΙ, 

22. τῶν οἰκετῶν) Ατιου]α τῇ Ππορ]]- 
βαπι εἀά. νεῖῖ. ἀεῖπάξ κελεύσοις στρια- 
μένου Θυε]ῇ, {εὰ απίεξα ἔμεγαϊ κελεύσοι 
πριάμενον, ΜΙΏΪ κελεύοις {στα Πα πὰ 
νἱάεῖυγ ; ὧν εηἰπὶ δὰ ὁποῖον Ρέτι]- 
μεῖ. 

οὐδεὶς ἀσπτορήσει] ῬατΊΓ, ΤΠ). οὐδεὶς ἀπα- 
γορεύσει ἀα". Ὠεὶπάε ὅπη Ῥαγὶ(. Ὁ, Ὁ. 

23. Περὶ μὲν δὴ] ἙΕάά. νεῖξ, συ] ἢ, 
Τρ. Ρατΐ, Α. περὶ μὲν γὰρ δὴ. Ῥατλ. 
Ο. δὴ εἰἴαται οπλί τες, 

Ῥ 3 
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᾿ δ ͵ -“ Ν 7 “- » ὦ ) 

μὲν δὴ τὠώξεως σκευῶν καὶ χρήσεως τοιαῦτω αὐτὴ δια- 

λεχϑεεὲς δοκῶ μεμνῆσϑαι. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 
7 - Ν : 87 9} 3 Ά, "2 7 

Ι Καὶ τί δὴ; ἡ γυνὴ ἐδόκει σοι, ἔφην ἐγῶ, ὦ ᾿Ισχό- 

ἥν ὐομμενν. μῶχε, πὼς τὶ ἐπωκούειν, ὧν σὺ εσπού «ες Ἰθώσκων ; 
5 Ν « “-“" 5 ᾿ εἾ 

Τί δὲ, εἰ μὴ ὑπισχνεῖτό γε ἐπιμελήσεσϑωι" καὶ φιανερὼ 
ε « ΄ ᾽ » δ΄ ᾽ Ε 7 ᾽ 7 Ν 

ἥν ἡδομένη ἰσχυρως, ὥσπερ εξ ἀμηχανίας εὐπορίαν τινῶ 
ε -“" 5» -»--" ΄ « Ζ τ " 

εὑρηκυϊω" καὶ ἐδειτό μου, ὡς τώχιστα, ἡπερ ἔλεγον, δια-- 
Σ 

2 τάξαι. 
»» αοἃὲ ᾿Ν ᾽ Ἂν τὶ ᾽ 7 ΠΥ ἐφ 

αὐτῇ; Τί δὲ, εἰ μὴ τῆς οἰκίως τὴν δύναμιν ἔδοξέ μοι 

Καὶ πῶς δὴ, ἔφην ἐγὼ, ὦ ̓ Ισχόμωχε, διέτωξας 

»- Ε »᾿ ὠ ν δὰ 3 Ν 7 7 

τρωτον ἐπιδέιξαι ὠυτὴ ; οὐ γῶρ ποικιλμώωσι κεκόσμητωι, 
- 9 Ἀν ὩῊΉἩΜΝ “ ͵7 Ν ᾽ 

ὼ Σώκρατες, φΦλλω τὰ οἰκήμνωτῶ ὠκοδόμητωι τρος αὐτὸ 
"»- » ΄ .“ » ΤῊΝ « ΄ εΥ »"Ὁ 

τουτοὸ ἐσκεμμνένω, ὁπὼς ΦὙγειω, ὡς συμῴορωτώτωῳ ἡ τοις 
΄͵ 3 ν » » 9] ἕ “ τὰς, Δ ΄ Ν ͵ 

μέλλουσιν εν αὑτοῖς ἔσεσθαι ὥστε αὐτὸ ἐκάλει τὰ σρε- 
'οὰ ἐἰννο δ ε Ν Ν ͵7 ᾽ 5 "-“- 

ὃ ποντῶ εἰνω, εκώστῳωοΡρ Ο μεν γῶρ ϑάλαμος εν ὀχυρῷ 
ΝΥ --ςς 57 7 Ἰ 

ὧν, τὼ ὐλείστου ἄξιω καὶ στρώματα καὶ σκεύη τσαρε- 
ὔ ςς ἈΝ δ »"ο-΄ ἴω, Ν »“ ᾿ ὃς ἈΝ ΄ς 

κώλει: τὰ δὲ ξηρὰ τῶν στεγῶν τὸν σῖτον" τὼ δὲ ψυχεινὰ 

σαρ. ΙΧ. τ. Καὶ τί δή :-τοσὼς} 515 
δίθρμδηὰ5 ἰοσὰ πὶ ἱπῖθγρα ηχὶῖ, ΟΕ ΠῚ 
“Δηῖδα οὔδε ἢ πὸ Ἰητοιγοραίοπε καὶ σί 
δὴ ἡ γυνὴ---αὡς. Ῥτο ὧν σὺ ταατρο Ψ1]- 
1οΝ, ὧν δὴ, Τἰρί, ὧν δὲ Παρ εῖ, σπουδά- 
ζεις Ῥατιί. (Ὁ. 

ὑσισχνεῖσο}) Τἰρί, Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. 
ὑσισχνῆτο, ἀεϊηάς γ᾽ ἐπιμελήσεσθαι 
Οαε!ῇ, Ῥατι. Α. δὲ ἀαΐ ρῖὸ γε εἴ ἴῃ 
ΤαλΥρὶπε τοῦδε. 

διατάξαι) Τὰ ΟπεἸῇ, ἃ ρττηα πιᾶπὰ 
τάξαι [οτἱρτατη : ἀπίεα ἔμεταὶ διδάξαι. 

2. ἐσκεμμένα) (ΟΟΔΥΩΕΥΑΙ 5. ἐσκερο- 
μένῳ νεὶ ἐσκεμμένως σοτηρεῦθαΐῖ: αυοά 
ατ Ζευπῖαβ. νυϊκαία τη ἀείεπάεπβ, υἱ 
Ροτζαϊῖ, τεργοῦαΐ, ᾿ἴὰ δ5ο ἃ ηΐσα νΕΓῸ ΠῚ 
Ῥαΐο. Ατιῆοτεῖες οοη. ᾿. 6. οἰκίαν δὲ 
πρός σε τὰ κτήματα ἀποβλέποντα κα- 
τασκευαστέον, καὶ πρὸς ὑγίειαν καὶ πρὸς 
εὐημερίαν αὐτῶν. λέγω δὲ κτήματα 
((οάεχ καήμασι) μὲν, οἷον καρποῖς καὶ 

ἐσι)ῆσι ποία συμφέρει" καὶ τῶν καρπῶν 

ποία ξηροῖς καὶ ποία ὑγροῖς" καὶ σῶὧν 
ἄλλων κτημώσων «ποία ἐμψύχοις καὶ 

ποία ἀψύχοις καὶ (Πξος ογηϊτς Οο- 
ἀεχ) δούλοις, καὶ ἐλευθέροις, καὶ γυναιξὶ 
καὶ ἀνδράσι, καὶ ξένοις καὶ ἀστοῖς. Καὶ 
πρὸς εὐημερίαν δὲ καὶ πρὸς ὑγίειαν δεῖ 
εἶναι εὔπνουν μὲν τοῦ Θέρου:, εὐήλιον δὲ 
σοῦ χειμῶνος. 

πρέποντα εἶναι ἑκώσπῳ) (ὐμίφεε σεῖϊε 
σορν ον ει νοτῖῖς Νεῖκε, εἰ ηἰῇ 
οὑπὶ Ζευηΐο εἶνα, τεάαπάδτα βδίαδς, 
Ἔχροηΐε τα φή ἀϊσεγεῖ ἐ{ σμίφμε 
ῥενγηπενε αὐ μπιησμοάσμε. 8εὰ ᾿ος 
ΡΕΓ νεῦθὰ βιγξοοᾶ ἕδοθγε ποη ἰἰσεῖ, πιῇ 
ἐν ἑκάσσῳ οτὶρίοτῖ 5, ασαοα Οπλπῖπο ἔα- 
οἰσπά πη ρΡαῖο. 

3. στεγῶν) Μαῖξο ϑίερῃ. σσεγνῶν 
δηποίαν τ, Οἴσεγο ἀρὰ Οο᾽ της πὶ 
χὶϊ. 2. φμοα ἐαοεί βένιενι εὐ σονιοίατε, 
}γεΠοβῥέπια σα α εἰ τόμέενι ἀρβάενγαν : 
μοι ἀδνίφμε ἤογγειηη βοσιπι αὐφηα αγῖ- 
αἰμρ) ἤγμριοητῖς δαδοίμν ἰάοτσμα : φωοεὶ 
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Ν χ ὅὙ ͵ 3} 

τὸν οἶνον" τὼ δὲ φανὼ ὅσα ζάους δεόμενα ἔργα τε καὶ 
͵7 ᾽ , 

σκεύη εστί. Καὶ διαιτητήρια δὲ τοῖς ἀνϑδρώποις ἐπε- 4 
ΣΝ Α »΄ο“ο2 τ “ ΕΣ 

δείκνυον αὐτῇ κεκωλλωπισμένω τοῦ μμεν «γέρους ἐχεῖν ψυ- 
᾿π “ Ν “Ἅ ΕΣ Ὡ» 

χεινῶ, τοῦ δὲ μουν, ὡλεεινώ. 
7 Χ Ν 

Καὶ σύμπασαν δὲ τὴν 

οἰκίαν ἐπέδειξα. αὐτή, ὅτι πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται, 

ὥστε εὔδηλον εἶναι, ὅτι χειμῶνος ἄδη εὐήλιός ἐστι, τοῦ δὲ 

ϑέρους εὔσκιος. Ἔδειξα δὲ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν ωὐτῆ, ὃ 
Α ΄ « Ζ ΤῊΝ αν »“ 3 ΄, -“ ͵7 

ϑύραν βαλανείῳ ὠρίσμενήν στο Τῆς ἀνδοωνίτιδος, ἐνῳ μῆτε 

 ιρίάπενα, σονατηοά! ζένιε ἱγμετη σε θοα  : 
ψμοά δῪέπε εἰ] γε, ζγαρτίοηι μεβε ἰεξῖ] σπι 
αἰφε ἐα ῥοβωία! οῤόγα, φία γηρ ἐμ 
γεῖπὶς Ἰπιάϊ σεηΐ. 

4. ἐπεδείκνυον] Τρί. Οοίοχ ἀπσεδ. 
δΒαδεὶ, ἀεϊπάς οὰπὶ Τπὰπτῖπα, ΟΕ] ἢ. 
Ῥατι, Ο. ἔχειν οτηϊ πεῖς. 

κεκαλλωσισμένα) Ψετθαπὶ Ποο ίεη - 
{ὰπὶ ἰοοὶ εἰ Πγαξὶατα τι νεγθογαπι ἰπ- 
τεγρ δὲ ἱπερίε. Πεϊηάδβ ἃ ἀοπῖο 1{- 
ὉΠΟΙΏΔΟΠΙ αἰΐεπα εἰ πιεητῖο οὐΪτὰ5 
ἐχίογηϊ οπηηΐβ. ἔγαϊ εηΐτῃ 1114. αὐ εἢ 
ἴῃ 8. 2. οὐ ποικίλμασι κεκοσμημένη. ἴῃ 
ΗἸεγοηΐβ ὁ. χί. 2. εἴ οἰκία ὑσερβαλ- 
λούσῃ δαπάνη κεκαλλωσισμένη. Θαυϊά 
[ῃ ζαϊὲ Οἰϊτ Γοτὶ ρα χεχαλλωπισμένα 

. μὲν οὐ, σοῦ δὲ ϑέρους εἴο. ἢ 
“πρὸς μεσηρεβρία»] Ληβοτεῖε ἱ ἴῃ Ἰοοο 

ἴαρτὰ Ἰδυάατο, εἴη δ᾽ ἄν ἣ τοιαύτη κα- 

τάβοῤῥος οὖσα καὶ μὴ ἰσοσλατὴῆς, Ἰ. 6. 

δὰ {ερίοητη πε σοηνετία. Χεπο- 
Ῥῃοπίδυτη ἀναπέπσατα, Ζειηῃίαπιβ 
Ἰηάεχ ἱπιεγργεϊδτογ : ὑδγμες νιον ἰδηη 
Μῥεξε! μὲμ ῥονγεῶδα Μὲ: σάτα ἴῃ 5 υπη- 
Ροῆο ν. 6. ἀναπίπτανται μυκτῆρες ἱρίε 
χεττ δι μεηέσι ἐχραηρ ψμπὶ, σάτα ἀε- 
Ὀετεῖ αῤεγία. αἱ εἢ Αβεῆ]αὶ 11. 17. 
ἀναπετάσας τὰς πύλας, ΠΟ ἐαβαπάδης 

ἢ ΜΕ ῥογγίρεης, (εἀ ἀῤεγίεσις. Τῇ ΤΠΌτο ἀς 
ΤῈ ἐαυθτι ἱ. το. μυκτῆρες οἱ ἀναπτεπσα- 
μένοι, Ιά εᾶ ῥά είς παγές, Ορροπυηΐυγ 
σοῖς συμπεπτωκόσι, απρηπες. 51. εἢ 
παρόδου ἀναπεπταμένης ΗεἸ!επῖο. Υ]. 
4: 27. θεηίηαε ὄμματα ἀναπεσταμένα 
Γαηΐ οσμδ φρεέγεϊ ἴῃ ΜοπιογαὈ} 5. 
Ηΐπο εἴ σπαδηϊζείζα τη, ἢ. 1. ἴτὰ νει 
ἀξδθετε : δά γιεγίϊοηη ἀῤεγία ααἱήμηη 
λαδεί. ἴδἰῖαγ σοσηαοῦ]α ρατιῖπιὶ δὰ ο- 
τὶ δηΐοτη, αἱϊὰ δὰ οσοϊἀεηίεπη, 4026- 
ἀαπὶ δὰ {εριεπιτίοπεπη σοηνοτία ἔμε- 
τα τ, 

εὔσκιο.] Ιῃ Μεπιογαῦ. [1]. 8, 9. 
ὨΤΩΌΓΔΠΊ δεβὶναπὶ ἴῃ φαϊποῖο οουη- 

τηετηογαΐῖ ἢτη ΠἸτ6γ. 
5. αὐτῇ, ϑύραν)] ϑιερῆδηυβ. οοπίΪ- 

πυδῖ νεγῦα ἤηδ ἱποῖ[Ὸ υἵπηαε δὰ ἀν- 
δρωνίτιδος, ΒΑΟΠΪῈ5 ΡΟΗ͂ αὐτῇ συτη 
νυ εἴκίο ἱποιίατη ρΡοίαϊτ, Ζεαπε ρος 
ϑύραν. Τ)εῖϊπάε ἢ γυναωικωνῖτις εἢ ΡᾶΓβ 
δα ΠῚ Πα ὉΠ Θγὰ τῇ δ ὈΪταϊίουνὶ ἀϊοαία, 
400 πιοάο ϑέραν δάάϊαϊ Χεπορῆοπ 
ἤπε οορυϊα ὃ Ροῖζὸ ἢ βαλανεῖον εῇ 
ὈαἸ πεῖ πὶ, Ρᾶγαπι ΠΠῸΠΟπΊΔΟ ἢ 5. ῥτο- 
Γρεχογαῖ, ἢ6, 4195 ἱπηρϑάϊγα νο]εδαῖ, 
δοοϊάογεηῖ. Θαϊ δπΐτη ὈδΙΠεὶ Γρδῖα τη 
τηξάϊα ΠΔ ̓ πγρεαϊγε ροΐαϊῖ, πα αυϊὰ εἴ- 
[εσγθίυγ, υῖ Π6 [ἘΓΝΟΥΌ ΠῚ οἴ [Ἐν ΑΓῸ ΤᾺ 
ΘΟΠΡΓΕΗὰ5 ἤδγεηῖ ἡ Ασσράϊι, ηυοά, 
ΟαπΊ δάϊτας ἰρῇ εἰ Ροτιίσὰβ 41 6ΠῚ 
αἵὰπὶ Παρθεδηῖ, πὶ ἀσοσυτγαίε ἀετηοη- 
γαῖα τῇ, σοσηδ οι νἱτι} 15 εἴ πη ΠΠΘὈτῖς 
Πηδητο τη πῇ ΟὈΙΓΘΓ ἰπ)]ϊοΙγ,) ΠδῸ 
ὈΓὰ5 νοὶ] σοπιτηοάϊ5 ἀοσεῖαγ, Ὠ]Η- 
ΟὈΪτατα πη ρᾶτίδγη Δ] 4 αᾶτὴ τΟ}}} ὙΥ͂ εἰΓ- 
Κιίαπα σοηεξξατα ϑύρας βαλάνῳ" (πια- 
᾿ῖπὰ ϑύρᾳ καὶ βαλάνῳ) ἡπᾶπι ἰρίε υἱν 
ἀοέϊαβ Ἰλιογρτοίδτατ : οἤεπα εἰΐαηε 
φνπαοομείῖι γαπας ῥε μείο ΠΩ εἴε Μέενε- 
αι. ΝΝᾶτη συγατη κα πϑοσεὶ μευ πα!Εἔξ 
τηαχίτηθ δα πγαίγεπ)ίαγη ας. ϑαρετ-. 
εἴ Ιοῆρε ΠΊΔ]ΟΓ ραᾷτβ αἰβηου ται 5, 
4Πυδπὶ ἥσ Ἔχρβϑάϊγε ἤθη ᾿ἰσεῖ. ἰρίταγ 
Ἰοσὰπὶ ᾿ἰδουποίϊιπι εξ δίαο. ψεῦθα 
Ρτῖπιᾶ ἰτἃ ΘΟὨ] ΠΡΟ : ἔδειξα δὲ καὶ τὴν 
γυναικωνῖτιν αὐτῇ ὡρισμένην ἀπὸ χῆς 

ἀνδρωνίτιδος. ϑεαιουαταν ἀετηοηβταίίο 
αἴὰ5 ἰἐρᾶγατὶ απ! αθ σοοπδοῦϊί : 
ἀεϊπάε νεγὸ δάάεθαταγ γπεητίο ὅϑυρω- 
θοῦ (εὰ ΟὔἤἸ τ], 4φααπὶ ποη Οπλϊῆϊ Α - 
τοῖο] 65, Γεὰ ἴτὰ ροίαϊς, αὐ ἴῃ Χεηο- 
Ρῇοητε Ἰερις εἀπάεπι νἱάξατατ: δοκεῖ 
δὲ καὶ ἐν ταῖς πο οἰπκονομείαις χρή- 

ΘΉΡΗΣ, εἶναι “υρωρὸς, ὃς ἄν ἦ ἄχρηστος 

σῶν ἄλλων ἔργων, πρὸς “ἣν σωτηρίαν 

σῶν εἰσφερομένων καὶ ἐκφερομένων. υηάςε 

ψαττο ἷ. 13».2 : ν᾽ΠΔοὶ ργοχίπιε 8 πι:- 

Ε4 
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ἐκφέρητωι ἔνδοϑεν, ὅ τι μὴ δεϊ, μήτε τεκνοποιῶντωι οἱ οἷ- 

κέτωι ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώμης. Οἱ μὲν γὰρ χρηστοὶ 

ταιδοποιησώμενοι, εὐνούστεροι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" οἱ δὲ πο- 

νηροὶ συζωυγέντες, εὐπορώτεροι τρὸς τὸ κακουργεῖν Ὑγίγνον- 

ὅται. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτω διήλθομεν, ἔφη, οὕτω δὴ ἤδη κατῶ 

φυλὰς διεκρίνομεν τὰ ἔπιπλα. Ἠρχόμεϑα δὲ πρῶτον, 

ἔφη, ὠϑροίζοντες, οἷς ἀμφὶ ϑυσίωας χρώμεϑα. 
ἘΜ Ν Ν 5» « ἂν -Ὁ ᾽ -“ 

ταυτῶ κόσμιον γυνωικος τον εἰς εορτῶς διηροῦμεν, ἐσθήτω 

᾿» 

Μετ 

2 »" Η ε Ν Ι Ξ 

ἀνδρὸς τὴν εἰς ἕορτας καὶ πόλεμον, καὶ στρωμώτώ εν γυ- 

νωικωνίτιδι, στρώμωτω ἐν ἀνδρωνίτιδι, ὑποδήματα γυνωι-- 
»-" ς 7ὔ ΠῚ ΄-“ « "7 ἈΝ 37 

, κείω, ὑποδήμωτω ἀνδρέϊω. Οπλωὼν ὡλλή φυλὴ, ὥλλή 
“Ὕ ΕῚ κά 27 “. ,»“"" ΕΝ 3 

τὠλωσιουργίκων οργώνων, ὠὡλλήη σιτοποιίκῶων, ὡλλή ὀψνο- 
ΡΣ» Ε »" : 2) 3 7] 

“ποίρζων, Φ λλήη τῶν ἀμφὶ λουτρὸν, ολλή ἀμφὶ μώκτρας, 
Ν “ Υ Ἂ νὴ 

ἄλλη ἀμφὶ τραπέζας. Καὶ ταυτῶὼ παῶντῶ ιεχωρίσω- 

8 μέν, οἷς τε ἀεὶ δέι χρήσιθαι, καὶ τὼ ϑοινητικά. Χωρὶς 

δὲ καὶ τὼ κατὼ μῆνω δαπανώμενω ἀφείλομεν, δίχω δὲ 
“ὦ Ν » ΕΣ Ν Ε » ΄ «“ 

καὶ τὼ εἰς ἐνιωυτὸν ὠπολελογισμένω κατέθεμεν. Οὕτω 

ἅτῃ σΕἸ]ὰπὶ εθῈ οροτιεῖ, δυπισαδ [οἷ- σωῤίηπμς: κα ῥγλημηη ἔα {δογ ον η115. 
τε, 4ὶ ἱπίτοθαῖ, αὶ ὄχϑαΐ ποέϊα, 
ααϊάνε ἔεγαϊ, ρτγθίεγι πη ἢ οὔίατα5 
εἴ πεπιο. Ηξοο ἢρηιβοανεσγαΐῖ ἴεγα 
Χεπορῇοῃ [15 νεγ 5, ααογα τη ρᾶτίετη 
τεϊ Ια πὶ ὨΔὈεπλὰ5 ἰῃ ϑύρων βαλανείῳ, 
αδὶ βαλάνῳ Ἰἰαίετε ραῖο. Ὠεπίημε δ΄ή- 
τηοηϊτῖο Τὰ] απέϊα εγαΐ ἐδ [Ἐγνόγα τῇ 
σΟΠΒτΕΙΠΌ.5, (8115 ἔεγα, ημαίθῖη εχ 
Βοο Ιοοο {τἀ υχιῆε νϊάξτον Αγ βοτε!ε5 
(ξοοη. ἱ. 5 : δεῖ δὲ καὶ ἐξομηρεύειν πεκ- 
νοποιΐωις. ᾳαοά τα]  άττο ΚΕ. ΕΒ. 
ἵνα : Ρτροίεξζος δἰδοτίογεβ δοιὰ πάπ τῇ 
Ῥτεδπηῖῖς, ἀδηάδαηιε ορεγὰ, αἴ παθθδηΐξ 
Ρεου]ϊαπὶ εἰ οοπ]πέϊαβ σοηίεγναϑβ, 6 
ααϊθὰ5 Παθεαπε Βἰΐοβ : εοὸ επὶπὶ ἥὰπὶ 
Βγπλίοταβ ἃς σοη]ηδλίογεβ απάο ; οἱ 
τερεῖῖις (Ο] απη6}]ὰ ἱ. ὃ, 5. ϑοι]οει 
φοῖ ὅτι μὴ δεῖ, ἀεία τ φυδράδπι, νεὶ- 
α1Ὶ μήτε εἰσφέρηται. ϑεαιεῦδιιγ ρΥε- 
σερῖα πη ρεπογαῖς ἀς {εγνογα πὶ οοη- 
ξτεπρα5. εὐ Γγνάγαπι, οὐ ὰ8 ΡΔΓ5 
τη Δ]0Γ [ἀρετεῖ. 

6. φυλὰς) Οἴςετο ἀρυὰ Οοϊατπηοὶ- 
ἰὰπὶ ο. 3. Ργαῥαγαίις Ἰαογεὶς ἰοοὶς ἦγι- 
βνιμηιεηίμη οἱ μρεϊεξίηενι αἰ μἐγϊόμετε 

φιῖδιις αὐ γες αἀὐυῖηας τ] [0 ογημς, ῥοβεα 
ρΙμηἀ μη γημἰεὔνεηι, φ αὐ αἰϊες γεμίος 
φοῃῤαγαίμγ, ἀείιάε αὐ δὲείία «αἱγέίεηι, 
7671 «ἰϊον ει υγοεμητιεῦπ ΟΥ̓ΙαΥΜ7,.),. 7166 
γηπμς σαίρεαηπεηία μίγῖσθ χα οΟῆ8- 

πραέα Σ {{|7η1 162} (δον νη αὐηπα ας ἑεία 
Μῤοπεδαπήμν, εἰ ἵπὶ αἰΐεγα ῥαγίε τημέγμς 
»πϑηία, φμιδμς αὐ ἑαρηβοία τεἰεη μγ,τττο 

Οειεγαπὶ πρῶτ᾽ ἔφη ΠηᾶΓΡῸ Ψη]οΙ, 
ἀεϊπὰς Ῥατγι, Α. εἰς τὰς ἑορτὰς. 

ἀνδρεῖα] Φυαπίῖπα εἰ ΠΊΑΤΡῸ ΒΙΈΡῃ. 
ἀνδρῶω. (Ε. Ογτορεραϊεε ν]}}. 2. 5. 

,. ἄλλη ἀμφὶ) ϑίερμαπιιβ δὶ5 ἀτίϊ- 
οὐ]ὰ πὶ τῶν ᾿π!ετεπά πὶ εΠξ γεξὶε τηο- 
πὰϊς. Οἴσεδτο : Ροϑ φμῖδως «ὦ οἰδιμηη 
φονρηβ αν ἀγάπη σας μὴ αἰοϊονιΐ, σον ῖ- 
ἐμεῤαηιίμν 5. ἱπάᾶε μα αὐ ἰαναΐϊονιθ7,2, 
μα αὐ ἐχογηα ]οΉ 671.) φικ ααὶ γπεηαγπ, 
ψμοίαϊαπαηι αἰφηε ἐῤμίαίϊοριοηι ΡΟ ϊ- 
7167:1,). ἐπ ῥοηιεὐ ατιμῦ. 
ΠΡ πιο] διίερῃδηαβ ϑοινασικά ἀε- 

αἴ, ααδ ἴογπια οἱ ἴῃ Ῥαγ. Α. Ο. Ὁ. 
8. τὰ εἰς ἐνιαυτὸν] [ἱρί, σὰ οτηϊῆὲ. 

Τ)εϊπάα λανϑώνειν σας]. Οἴσετο νεσ- 
εἰς ᾿ομβέεα ἔρ 115, φμῖδμε φιο ας τις 
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,ςε “Ὁ ! -«“ Ν Ν ΜΝ ᾽ ΄ 

γῶρ ἧττον λανθάνει, ὅπως πρὸς τὸ τέλος ἐκβήσεται. 
ΗΕῚ 7 χ ἃς ἈΝ -ς » 

Ἐπεὶ δὲ εχωρίσωμεν τσώντω κατὼ ᾧυλας τὰ ἐπιπλα, 
3 - ΄ 

εἰς τὰς χώρως τὼς προσηκούσας ἕκαστα διηνέγκαμεν. 
Ν Ἂ ω « Χ »"»" Ὁ» ΄ "-»" 

Μετω δὲ τοῦτο ὅσοις μεν τῶν σκευῶν κακημέραν χθωντῶξφ 

ὧδ 'ἵγυ» “. -»"» “. "- ᾿ 

οἱ οἰκέτωι, οἷον σιτοποιίκοις, ὀψνοποιϊκοῖς, τωλασιουργι- 
΄-ο-΄ὖ Ν “7 27 » Ὁ Ἃ ᾽ -Ὄ᾽ “ 

κοις, κωὶ εἰτί ὥλλο τοίουτο, τωυτῶ μὲν ὠὐτοις τοῖς χρω- 

μένοις δείξαντες ὅπου δεὶ τιϑένωι, παρεδώκαμεν, καὶ 
᾽ ͵ -“ ᾿ 
ἐπετώξωμεν σωῶῷ σωρεχϑίν" 

« 3 ᾽ - Ν ἿΝ 

οσοις ὃ εἰς εορτῶς ἥ ζΖενο- 

7 ͵7] ἊΝ ΕῚ .ς ᾿ν π᾿ 7 “, Χ 

δοχίως χρώμεϑα ἢ εἰς τὼς διὼ χρόνου πράξεις, ταῦτα δὲ 
"»" : 7 Ν , ἀν δ, 

τῇ ταμίωῳ σωρεδώκωμεν, καὶ δείξαντες τὰς χώρας αὐτῶν, 

καὶ ὠπαριϑμήσωντες καὶ γρωψνώμενοι ἕκάστα,, εἴπομεν 
».κὼ διδά 7 « ἣ “ Ν “" 9 

ὠυτΎ, ἐδονῶι τούτων οτῷ εοι ἐκῶώστον, Ἀῶι μέμνησσωι, 

«“ 37) -»" 3 ͵7 ΄ 

ὅτῳ ὧν τι διδῶ, καὶ ὠπολωμίβώνουσαν κατατιϑέναι πά- 
“ ὃν Ψ Ψ 

λιν, ὅθεν περ ὧν ἑκαστῶ λώμβανη. 
ἣν, Ν δ Ε κ ΕΣ ἊἋ ., 

Τὴν δὲ τωὠμίοων ἐποιησώμεϑω ἐπισκεψνάμενοι, τις 11 

7,27. φιοα 7161, ΠΥ 11:21 ἐ[7 8]. {ῤοζιείγιες, 
ΑΉΙΜΜ φμοφμε ἐπ μᾶς ῥανίες αἰυ!- 
γΠμ5 1 Τα 5 γηΐσς γα ι, φηῖ ὀπέίμς 
72 μέανης δέ. ϑατὶ5 ἵπθρίε ἢ ΝΝεο ΠΙοθὈΪς 
ὈΓ ἀοίεηποπε Ζευπὶϊ 2 μμας ῥανγίεδς 
Του θεητὶς.---Ροεα διηνέγκορεν Ῥατὶΐ. 
Ἀν. Ο..2. 

ο. σιποσοιι κοῖς} (σὈ ΕἸ], σισοσοιηκοῖς, 

ὀψοποιηποῖς. Οἴσετο νοτίῖς : ἤσο ῥομ- 
ψμαη οὔρεα {ξογΕ1»η45, 721. {πο σ μαείε 
ἰσσο αἰ ῥοιείνιμς : ἀφίγίε φμΐδως φμοῦϊ- 
6 μεγυμϊ μην, σα αα ἰαπιβεῖα, 
φψέαε αὐ οἰδαγία σοσμέπαάα εἰ σοηβοϊεπάα 
ῥεγλτιογιΐ, ἦσϑο Τρ 655) φμῖ λὲς μὲ {οἱοηὶ, 
1γαααϊγπμς, οἱ τεῤὶ θα ῥοηοΥ 1 1μγ,. ἀφ» 071-- 
ναυίημς, εἰ μὲ {αἰνα εβηϊ, ῥγαοερί- 
γημ5. Ατιβοῖθ]εβ (ἕσοη. 1. 6. ἐν μὲν 
οὖν ταῖς μικραῖς καήσεσιν ὃ ̓ Αταικὸς πρό- 

“σος σῆς διωϑέσεως σῶν ἐπικαρπιῶν χρή- 

σιμος" ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις, διαριε ερισιλέυς- 
τῶν καὶ σῶν πρὸς ἐνιαυπὸν, καὶ σῶν κατὰ 

μήνα. δαπανωμένων. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ 

σκευῶν χρήσεως σῶν καϑ' ἡμέραν καὶ σῶν 

ὀλιγάκις, ταῦτα τοαραδοτέον τοῖς ἰφε- 
στῶσιν. 

10. τὰς διὰ χρόνου) Οἴσετο : Ωμόμς 

αμίεηι αὐ ἀϊος ζεβος εἰ αἀ λοίῥιίμηη αὐ- 
ΕΜ μΠ 1717 εἰ αὐ φμαάκαπι ταγα πὲ- 
ξοα,) ἧκο ῥγοῦπο ἱγαάιάϊνις, «1 ἰροα 

ΟἹ} εἰδηποη γα ν1η15,), Εἰ ΟἸΊα ἀτι- 
ΜΕΥ 1711|5, αἴχηὸ ἀπηιυμεγαία Τρ 
ἐκ ον βηιμς, εμηφμθ αὐγμομμῖηα5), μὲ 
φηοάσωηφσιε ορπς εἰδιγ) {είτε ππάς ἀα- 
γεΐ, οἵ 172 17)}{78| αίφμε απηοΐαν οἷς, φωῖά 

εἴ ἡ μάπδ εἰ ομ ρα δέ, εἰ σμρη γεσε- 
ῥίγει, μ' σιϊάχηε {μο ἰοσο γεῤομεγοί, 

φοῦτα ὲ] Ζειηίαπατη τε τεριαῖα- 
νῖὶ ΝΥ εκ οοπιράταηβ ΠΕεΙ]εηΐϊοαᾶ 1. 
4» 13. εἴ ἸΌΪ ἀπποίατα δὉ 60. 

σῇ ταμίᾳ] Ῥγορῖο νετίϊς Οἴςεσο, 
πὰς Ῥαιτγίοῖϊας ἢΐο σῷ σαμίᾳ [(οτἱ δὶ 
νοϊαῖτ, ϑδεὰ [βεημεπιὶὰ οοηβιτηδπὶ 
νυ]ραῖα πη. 

γραψάμενοι) Οἴσετο ἀπογρωιψψάμενοι 
Ἰεριηε νἱάεταγ, εχ ογῤλητες νετῖςῃϑ. 
964 'π Αρβρῇϊαὶ οἂρ. ἱ. 18, ΠηλΠίτος 
εἴ γραφομένου. 

ὅσῳ ἄν «ἢ (πὶ ΔΙάϊπβ ϑίερπᾶπυς 
μος ναϊραῖο ὁ ὅτ, ἄν τῳ φῥτϑῖα!τ, ΟἹ- 
σεῖο ὅτων τί σῷ Ιερ ξ νἱάδίαγ Ζευ- 
πο. 

ψω ἐπι ΡΥ ΘῊ Οἰἴσδτο δρυΐ 
ΟΟ] απο ]]ᾶπὶ Χἰϊ, ἀδ νι]Πο[οα ἢ ἐπι- 
φγιπὶς Ὁ Ὲ νι Ε}11, ΑἹ ἃ Οἷηο, 
αὖ εἰδὶς, α μμῥεν ιοπίδις, ἃ ἤότιπο, α 
αἱγὶς γομο  ψἔσπια Δι, εἰ μὲ σιγὰ ἐαΆ 
μόεαι!, φιμῖω πιειηπὴδν φαϊά ἐπι ῥοβε- 
τα πὶ ῥτγοίῥίφονε αἰεὐεαί---“) αν χα έκεαε 
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«:ῳ- » Δ " ΕῚ ᾽ὕ Ν Ν 4 

ἡμιν ἐδόκει εἶναι εγκρατεστατη καὶ γώστρος, κοι οἰνοῦ, 
χα ΛΕ; Ν » »" ͵ὕ ἃ ΜἝ 7 δὲ ἌΝ 

κΚῶϊ ὕπνου, κωὶι ὠνδρῶν συνουσίας ρος τουτοῖς ΘῈ, τὸ 
Ἢ Λ 5.7 3) Ν "» ͵ 

μνήμονικον μωλιστῶ ἐδόκει εχίείν, καὶ τὸ τρονοειν, μή τι 
ῪἝ Υ' ΠῚ Ἔ »“»Ἥ » »" -“ « 

κώκον λάβη ὥαρ ἥμων ἀμελουσῶ, καὶ σκοπεῖν, ὅπως 
᾿ὰ δ ὦ « 4. ἐς -“" » ͵ὕ ᾿ 7 

ἸΡΡι χαριζομένη τὶ ἡμειν, υῷ μων ἀντιτιμήσετωι. Εδ)δάσ-- 
Ν ΙΝ ἐν ΕῚ .“. ὦν 9] Ν « »“" “.; ᾽ 

Κομεν δὲ φὐυτὴν Κουι εὐνοίκῶὼς ἐχείν τῦρος ἡμῶς, ὁτ ευῷρωι- 
“" ᾽ »“» ͵ὕ », Χ 

νοίμεϑω, τῶν εὐζϑροσυνων μετο διδόντες, κωὶ εἶτι λυπήρον 
57 » "-Σ΄᾿ "»"ο" Ν Ἂς; ΚΣ Ω] ο. 

εἰή, εἰς ταυτῶ παρώκώλουντες. Καὶ τὸ τρουμεισοῖοι 
Ν Ν ᾿ ω ἐξ ϑυν 2 ΄ 

δὲ συναύξειν τον οἰχκον ἐπαιδεύομεν αὐτήν, ἐπι γέγνωσκειν 
92 ὺν “» ΠΣ Ε ͵ .“ ὦ ͵ὔ 

αὐτὴν τῦοιοῦντες, καὶ τῆς εὐπρωγίας αὐτὴ μεταδιδόντες. 
᾿ῇ 3, 7 ΟῚ », κ“4ε)Ὺ.» »"-΄᾿ " ὧΐ 

13 Καὶ δικαιοσύνην δ ὠυτή ἐνεποίουμεν, τιμιωτερους τιϑέντες 
» ἢ ͵ “Ὁ Σ “ ΕῚ Ὦ Ρ᾿ 

τοὺς δικαίους τῶν ἀδ κῶν, καὶ ἐπιδεικνύοντες λουσιώτε-- 
Νλυ αι 7 γ, “ »δι Ἂ Ν ΕἸ 

θοὸν κῶι ἐλευξπεριώτερον βιοτεύοντωας τῶν ἀδίκων" καὶ αὐὖ- 
". ἈΧΗ͂ »,».,“ μ »"» ΄ 7, 5 ἣν δὲ ͵ 

14 τήν δὲ ἐν ὠὐτή τῇ χώρω κωτεταττομεν. ἔπι δὲ τούτοις 
ων Ἂ»» " 5: δ δύ δύ νοτν δ ὦ 7 

τώσιν εἰπὸν, εῷη, ὦ Σώκρατες, εγῶ τὴ γυναικι, ὁτι παῶν-- 
"“ » ἊΧ 27 » Ἂς “ον ΕΣ Ζ .“ 

τῶν τούτων οὐδὲν οῴελος, εἰ μή αὐτή εἐπιμελήσετωι, ὁπῶὼς 
3 7 λ ϑιὶ δ, .“ 

Εδίδασκον δὲ αὐτὴν, ὅτι καὶ 
ψ « 7 ε 77 

διωμένη ἑκώστω ἡ τάξις. 

τἱίαγε, μα ῥγαημίμηη γεξῖς γαξονμηι 
7ῥεναγε. 

12. ἐπιγιγνώσκειν)] ἈΝ εῖῆκε ἱπε6}}}- 
Βεης5 οἰκίων Ἰηιεγργείαϊ συ, δη ἐαΊΜ 
σοη(οαγι γασεγ ει γΕΥΩ εἴ ὙΥ Ἰογεδῦηι 
ποβγαγωη. ϑεὰ αυἱὰ οἰκία δὰ ἢδθο ἢ 
Οοηἤ]α οὐτὰ νἱ]ΠΠοα σοπιηλαπίοδη- 
ἴαγ, εὐ! ]ὰθ σοηἤ] πὶ ἀχαυϊγίτατ. 
Θιιοάῇ σοπηήπαπε σοηΠ]α τα ἔα] Ισο τα 
ΠαΡαεγὶς ἐνεπίατη, τῆς εὐπραγίας ἔτα- 
ξτατα νΠ]Π]ῖσα εἰ ρα ρεγοὶρὶς ουτη ἀο- 
ΤῊΪΠΟ. 

13. δικαιοσύνην δ᾽ αὐτῇ} Ἑὰά. νεῖῖ. 
δὲ οπχϊτειπί, σαοά δἀάϊς δἰία πὶ ΠΊΆΓρῸ 
ΨΊΠΟΙ, Βεϊηάε μῸ σιϑέντες ΤΠΔΙΡΟ 
ϑίθρηδη. ποιοῦντες ἀπποίαν!τ, ροίζεα 
βιωσεύοντας (ΕΙΕ, 

ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ) ῬΙο ἐν τῇ αὐτῇ 
χώρᾳ ἀϊξίατα ᾿πίεγργείατσ ὙΝ εἶῖκε : 
40 ἰοεο εξ ξα πὶ σοπαϊἑιονε ἐίατι ῥοπε- 
ὀαριμδ, 7 ῥο ον (ῥἰεπαϊαάε εἰ ἐῤογα εν, 
υδυε μὶ λονπίπες λοπεμίογες, υἱνεγε. 
Πεοπμοϊανίαηα νεγῆο, αὐφμε ἀμῖς ἐαΐὶ 
Ἰοσμηι ἀμ αἰ νἰδιμεδανιμς, Βτθοοὶβ. Πῖ5 
γείροπαοτεῖ, Ἰυάϊος ὙΥ εἰ Πκῖο : ἐν σαύσῃ 

μὲν οὖν τῇ χώρᾳ αὐτὴν κατετάττομειν. 
ΟἈ ΠΊΕΓΆτΙ 5. ἱπιεγρτγείαίαγ : αὐσηθ δαῦη 
ἡῤ αηε μοί ἐπὶ πιπεῦο ῥγοδογίεη ἡ ῆο- 
γεησηε σοἠοοαδανμς. ΜΙΊΗΪ π}}4 δᾶ- 
Γυγη ταϊ οη πὶ (ατἰςίαοϊί, εἰ ἸοΟσῸ ΠῚ 
Ἰασαποίατηῃ εἴτε σεπΐεο. 

14. ἑκάστῳ ἡ τάξις] Οαεϊξ. ἑκάσσων 
Βαθεῖ, εἰ ρτεθροθάθηβ σούσων οἢ ἃ τηᾶ- 
πὰ ἱεσυπάα δαϊοτρίατη. εἰπάς 
ἐννομεουμέναις ἄαι. Οἴσετο νεχίῖς: Ρο- 
νενπο ἀϊς γεύμς ογμτιιόμς σοη βεἐμ 5, τιῖ- 
Δ λαπς ἀγδηγονῦ αἰϊβυιδμήοηεηι ῥγοζάες: 
ἐωγαπι, πὴ αἰίίσες μεῤίως, εὐ αἰϊφηαπ- 
αἷο ἐανηεηι αἰοηῖσις αἰεὶ γπαΐτοπα σοηβάε- 
γανογὶ ἀπιπαάαεγίογ είχε, τε ογαϊπαο 
Ἰη εμία σοηεγυεῖμγ. Ομοά εἰξαηε ἐπε 
ὀεης γπογατὶς σἱυϊαλδμς {εῤεν οἱ οὐ- 
Μνυαίμνι φμανμηι ῥγηπογιδες αὐχώ 
οῤῥ ναίεις γιοῦ {α!ῖς «υἱξεηι οἰ δοπας 
ἑερες παόενε, πὲ σμψίοαϊες ἐαγμη αἱ ἐσ εσι- 
ἡῆριος οὔσες βγεα πὶ» φίος Ογεοὶ 
νομοφύλακας αῤῥείίαπί. Ηογώη εγαΐ 

οἤβοιμη, εος, ψμὶ ἰογίόμς ῥαγεγεπί, ἰατες 
αἰδώς ῥγοίεψιὶ πεο πείπς Ποπογῖδες : ἐος 
αἰΐεηι, φιε γοη ῥαγεγεηΐ, ῥαπα τημἰαγε. 
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ΕἸ »“» ᾽ ΄ Ρ ΕἸ 5 -» ἊΥ -» - 

ἐν τῶῖς εὐνομουμέενωις τοόλεσιὶν οὐκ ἀρκεῖν θοκει τοις πο- 
δ ἈΝ 7 Ἂς 7 3 ἊῈ Ν 

λίτωις, ἦν νόμους κωλοὺς γράώψωνται, Φλλὼ καὶ γομο- 
7 -“ « » -“ . Ν 

Φύλωκας τροσωιρουντῶ!, οἰτίνες ἐπιίσκοήουντες τὸν μέν 
-» Ν ͵΄ Ε “ὦ, ὮΝ ἐδ ΄Ν΄ ᾿ς 7 

ποίουντω τῶ νομίμων ἐπαινουσιν" ἣν δέ τις τῦαρῶ τοὺς γό- 
-“᾿ -“ ᾽ ᾿Ξ ᾽ ΄ 5) Ὰς ἐὰ 

μους ποιῇ, ζημιοῦσι. Νομίσαι οὖν εκέλευον, εῷη, τὴν 15 
»"» ν᾽ 7 “Ἢ 3 ΄“μ ΠῚ ΝῊ 

γυνωικώ καὶ αὐτὴν νομοφύλωκω τῶν ἐν τὴ οἰκίο εἰναι, 
Ν Ἂν ᾽ Ἃ .« ͵, » οω Ν “΄ “ «ε 

καὶ ἐξετάζειν δὲ, τῶν δόξη αὑτῇ, τῶ σκευή, ὥσπερ ὁ 
Ἁ,) ἊΝ ἃς ᾽ 7] ΞΖ 3 

Φρούρωρχος τῶς φυλακὰς ἐξετάζει, καὶ δοκιμάζειν, εἰ 
Ὁ. ἐδ ᾽ .“ «- δον τ « ΄ 

κῶώλως εκώστον ἔχει, ὥσστερ ἤ βουλὴ ἱπποὺς καὶ ἱππέας 
δ 2 -" Χ ΧΝ “ « 

δοκιμάζει, καὶ ἐπαινεῖν δὲ καὶ τιμῶν, ὥσπερ βασίλισ-- 
Ν ") 9 ον 7 7 Ν ὃ 

σῶν, τον ἄξιον ὥπο τῆς παρουσής δυνάμεως, κωὶ λοιθο- 
Μ μ Χ 7] ᾽ὔὕ ν Χ 7] 

ρειν καὶ κολάζειν τὸν τούτων δεόμενον. Πρὸς δὲ τούτοις 1 
διὰ ΦΧ 2, ς Ε ἈΝ "7 ᾽ 

ἐδίδασκον ουὑτήν, εῷη, ως οὐκ ὧν ἄχϑοιτο δικαίως, εἰ 
7 5», -οὦ ͵7 ͵7͵ ΕΝ -“ » ΄ 

πλείω αὐτῇ τρώγματώ τροστάττω, ἡ τοῖς οἰκέταις σαερὶ 
» ͵ 

».»». νΆ ᾽ ͵7 .᾿ -“" ΑΝ ᾿ ΄ Α 

τῶ κτήμωώτω, ἐπιδεικνύων, ὁτι τοῖς μὲν οἰκετωις μέτεστι 
κά ͵7 Ἄ “ “ ΄ ΩΝ 

τῶν δεσποσύνων χρήμωτων τοσουτον, ὅσον Φεέρειν, ἤ ϑερω- 
7 Ν ᾽; ω ᾿ Ε ὅν «Ὁ 9} 

σπεύειν, ἡ φυλάττειν, χρήσϑαι δὲ οὐδενὶ αὐτῶν ἔξεστιν, 
“ ΕΝ ἧς ὍΝ: 7 ΤᾺ ἈΝ οἢ “τῳ Ἔ, 43. 
ὁτῷὼ ὧν μή δὼ ὁ κύριος" δεσπότου δὲ ἅπαντά ἐστιν, ὦ ὧν 

Ψ ΄. “» ε; “ ὙΜΗΣΖ 

βούληται ἕκαστα, χρῆσθαι. Οτῳ οὖν καὶ σωζομένων 17 
͵᾿ “7, ΄ 7 7, 7 

μεγίστη ὄνησις, καὶ φϑειρομένων μεγίστη βλάβη, τούτω 
« ἂς 2 ΥΑ ͵7 ΄ » » 

κωὶι τὴν ἐπιμελείων μοαλιστῶ τοροσήκουσῶν ὠπεῴφαίνον. 
ψ: 3) 2. ΩΝ Γ᾽ ᾿ “ Η ͵ ε 

Τί οὖν ; εῷην ἐγὼ, ὦ Ἰσχόμαχε, ταυτῷ ἀκούσωσω ηἡ18 

“οιῇ} απεῖπα εἰ Ῥατ, Α. Ο. Ὦ. 
“ποιεῖ. Ὠεϊπάς ἕχαστον ἔχοι Ῥατι, Α. 
ὉΠ: 

15. ἡ βουλὴ} Οοτηραγα ἀς Μαρὶῆτο 
Ἐφαϊξατη ἱ. 8.13. 

ὥσπερ βασίλισσαν] Ῥατῖί, Α. ὥσσερ 
καὶ βασΐλισσαν. Ἰ)εϊπάς τὴν ἄξιον Ρα- 
ἀμ ΜΕΝ ΕΝ 

16. οὐδενὶ αὐσῶν)ἢ Νέείοῖο υὑπάςε 
γε Πκίαπα οὐδὲν ἀεάετίε. 
ᾧ ἂν βούληται ἕκαστα, χρῆσθαι) Οἁ- 

Τηεγατὶ 5 οοττμεῦαί ἑχάσσῳ, ϑῖερῃα- 
Πῦϑβ, ὡς ἄν βούληται ἑκάστοις χρ. δῖ 
ὡς ἄν β. ἑκάστῳ χρ. Ψυϊραίοτα Βα- 
οὨΐα8, Ζεαηΐὰς εἰ ΝΥ εἰκία5. ἴτὰ ἀς- 

ἔεπάσητ, υἱ ρτ πη τη ὥστε ἸΠτΕΠ Πρ δης 
Γαθαυδ᾽επάστη δὰ χρῆσθαι ἀεϊπάς 
ἕκαστα ἱἰῃτεγρτείαπῖυσ καϑ' ἕκαστα 

οὑτα Βτοάξεο, δυΐ εἰς ἕκαστω, ΕΧ ποίᾳ 
ἕοτπαυϊα χρῆσδθαι τινί σι. Θαυδῇ ταπτὶ 
ΠῚ νἱτὶ εἰ τὰπὶ ἐργασία ἀοέτι, Οαγηε- 
τατὶὰ5 εἴ Β:᾽ΕΡΏΔΠ5, ΠᾶΠῸ βτϑοὶ ἴδγ- 
τιοηἶδ σοηῃίπεταἀϊηεπη ἱσπογαήϊεηϊ. 
Θυϑδῖι ἢ (δαυϊ νοϊα τι ΧἜπορποη, 
ἀϊοσπάθτῃ ροιίαβ εταΐ : ἃ ἄν βούληται 
ἑκάστῳ χρῆσϑαι, αὐ φμεπισώηφμε ἰλόμες: 
γὶλ μίμπι ααλιδονε. ΜΙΠΠῚ ἰρίτυν ροβῖε- 
τοῦ ϑῖθρῃδηὶϊ ταῖϊο, αὐἱἱ 1,βοποϊανῖο, 
{ο]4 ρἰδοει. 



6ο ΞὩΟΟΝΟΜΊΟΙ 

Ἃ; »ΣῪ᾽ :ς ͵, ὃ 7, δν, "ῇ » ΡΝ, ὟΣ ε πη 
γυνή πῶς σοι ὑπήκους ; τί δὲ, εῷη, εἰ μή εἰπὲ γὙὲ μοι, ὦ 

΄ “ἢ 5 5» » 3 ΘᾺ, , 

Σώκρατες, οτι οὐκ ὀρϑϑως γιγνώσκοιμι, εἰ οἰοιμήν χῶλε- 
Ἂς 3 ͵ 7 . ᾽ -“ -“ » 37 

πὰ επιτάττειν, διδάσκων ὅτι ἐπιμελεῖσθαι δὲ τῶν ὄν- 
ξ΄ ΩΝ ἣΝ " 7 » ἥκοι ἐν δα 

των. Χωλεπώτερον γὰρ ἂν, εῷη ᾧαναι, εἰ αὑτὴ ἐπετῶτ- 
» -“ »“" - -“ ΕΝ τ ἴα “ ΄ὔ »" " 

τὸν ὠμέλειν τῶν εαὑτῆς, ἡ εἰ ἐπιμελεῖσθαι δεήσει τῶν οἱ- 
7 » »“" ΄ δ) »ν ἡ] .“ 19 κείων ἀγωϑῶν. Πεφυκέναι γὰρ δοκεῖ, ἔφη, ὥσπερ καὶ 

΄ -«“ ΄ς τὰ -“ “ ΄ “» ς - ἌἍ 
τέκνων βοίον τὸ ἐπιμελέϊσϑ αἱ τή σωῴρονι τῶν εὠυτῆς, ἤ 
ΕΣ » «“ Ν » 7͵ : “ ΕΣ 27 ΕἸ Ψ 

ὠμέλειν, οὕτω κῳὶ τῶν κτημώτων, ὁσῶ ἴδιω ὄντα εὐῴραι-- 
[7 Ν » οὋὧ ͵ 5 “ ἴων ΄ 

νεῖ, ἥδιον τὸ ἐπιμελεῖσθαι νομίζοιν εζφη εἰνῶνι τή σωῴρονι 
»" « » ὅν, ὦ »“ 

τῶν εὠυτῆς ἡ ὠμελειν. 

ΟΑΡΤΙΊ Ὡς. 

1 Καὶ ἐγὼ ὠκούσας, ἔφη ὃ Σωκράτης, ἀπρκρώιᾳρῖῆφι 

τὴν “υναϊκώ αὐτῷ ταῦτω, εἶπον. Νὴ τὴν. Ἥραν, ἔφην, ὦ 

Ἰσχόμαχε, ἀνδρικήν γε ἐπιδεικνύεις τὴν διάνοιαν τῆς 

Καὶ ὥλλα τοίνυν, ἔφη ὃ ᾿Ισχόμωχος, ϑέλω 
Ν ͵7 7 ,» “Ὁ . .“ «“ 

, σοὶ ῳώνυ μεγωλόῴφρονω φῳυτῆς διηγήσασθαι, Φ μου ἅπαξ 
ΡΣ »“ 3) ΓῚ ΄ ᾿᾿ 

Τώ τοιῳ; εῷην ἐγώ, λεγε" 
« » Ν ἈΝ εἶ ΄ . Ν Ἢ ὥ 
ὡς ἐμοὶ πολὺ ἥδιον ζώσης ὠρετήν γυναικὸς καταμανϑά- 

γυναικός. 

ΕἸ ΤΑ ,ῷ 2 

ὠκούσωσα ταχὺ ἐπείθετο. 

ὮΝ Η "»-» “ ᾿ Π »“" -» » 

γείν, ἡ εἰ Ζεῦξις μοι κωλὴν εἰκάσας γρωῷη γυναικῶ επε- 
᾿ 3 “ ΄ ΕΝ ν 3 ἈΝ 

 δείκνυεν. ᾿Εντεῦϑεν δὴ λέγει ὁ Ἰσχομώχος Ἐγω τοί- 
, 3 ΡΑ ΔΓ" κε Υ̓; » ͵ 

γυν, ἔζη, ἰδών ποτε αὐτὴν, ὦ Σώκρατες, ἐντετριμεμένην 
ν- λ ε 3 “, 

πόλλω μεν ψιμμυϑίῳ, ὅπως λευκοτέρα ἔτι δοκοίη εἶναι, 

18. τγῶς σου ὑπήκουε .] Ῥατί. Ο. Ὁ. 
πῶς σοι ὑπάκουε. Ἑαηυϊάεπη Ποσ σοι 
Ῥτϑοίδγα τη. 

εἶπέ γε] (αῆδ!]. γε οπυ!ἤξ. 
19. δοκεῖ, ἔφη, Εάά. νεῖ. ἔφη ο- 

τητταπί. εῖπάς ῥᾷον Οὐ τὰν ἰπ 
εὐά. νειί. συεὶξ. Τἰρί, δίερῃ. εχ 
(οἀϊοαπι νεϊεγα πὶ οοπίεπίαᾳ αἷΐ (ὸ " 
ῥξον τεβίτα!ῆξ, σὰπῃ ηυϊάαπη μῶλλον 
Ἰπτεγροπδγα πη] Ἐηΐ. δ γα θβοὰβ γ7μ- 
σωηάμς νοτῖὶι. 

ἔφη εἶναι] Ῥοβετῖας νεγραπι οτγαϊτἰ- 
ἰυγ ἴῃ εὐαἀά, νεῖι. Γεὰ οχίαὶ εἴα πὶ 'π 
ταλγρίης ὙΠΟ. εῖηάε ἢ ἴῃ (αβαὶ. 

Ῥατῖῖ. Α. Ο. Ὦ. εἰ οπιίαηξ, ἴο]ὰ5 Α, 
πΠ πηᾶγρῖπα δάεϊε. 

Οδρ. Χ. νὴ τὴν Ἥραν, ἔφην] Ἐοττηὰ- 
Ιατὶ 7υταπαϊ ϑοοτγαϊίσαπι αῇδγαῖε Ετ- 
πεῆὶ δά Μεχηογδῦ. ἱ. 5, 5. [πῃ ΘὈΕ]Ε, 
εἰ ΠΙρΙ͂, εἰ ἔφη. 

2. μὲν Ψιμμυϑίῳ)] 1απιῖϊπα ψέμμι-. 
βίῳ, Οαεϊῇ, μέντοι Ψιμυθίῳ, Τὰρί. εἰ- 
ἰᾶτη ἀαὶ Πιηρίϊοὶ με Τοτὶρία τα νοσᾶ- 
ὈΌΪ]α πη, αἱ (εξϊ. 7. εἰ Ραπί. Α. Ο. Ὁ. 

ἔσι] Ῥατ. Α. ἔσι λευκοτέρα δοκεῖ, 
ἴῃ ΠΙΔΓΡΙΠῈ δοροῖ, Ο. λ, ἔτι δοκῇς Τὴ). δο- 
κεῖ, 



ΟσᾺ Ῥ,- Χ. όι 

ἢ ἦν, πολλή δὲ εγχούση, ὅπως ἐρυδεροτέρα φαίνοιτό τῆς 

ἔχουσαν ὑψηλὰ, ὅπως μείζων 

δοκοίη εἶναι, ἢ ἐπεφύκει, εἰπέ μοι, ἔφην, ὦ γύναι, πστέ- 3 

ἀληθείας, ὑποδήματα δ᾽ 

θως ἄν με κρίναις ἀξιοφίλητον μῶλλον εἰναι! χρημάτων 

κοινωνὸν, εἴ σοι αὐτὼ τὰ ὄντα, ὠποδεικνύοιμι, καὶ μῆτε 

κομπάζοιμι, ὡς πλείω τῶν ὄντων ἐστί μοι, μήτε ὠπο- 

κρυπτοίμην τὶ τῶν ὄντων μηδὲν, ἢ εἰ ἐπειρώμην σε ἐξαπα- 

τῶν, λέγων τε ὡς πλείω τῶν ὄντων ἐστί μοι, ἐπιδεικνύς 

τε ἀργύριον κίβδηλον [δηλοίην σε] καὶ ὅρμους ὑποξύλους, 

καὶ πορφυρίδως ἐξιτήλους ᾧαίην ἀληθινὰς εἶναι; Καὶ 4 

ὑυκαβώσα εὐθὺς, εὐφήμει, ἔφη" μὴ γένοιο σὺ τοιοῦτος. 

οὐ γὰρ ἂν ἔγωγέ σε δυναίμην, εἰ τοιοῦτος εἴης, ἀσπά- 

σασϑαι ἐκ τῆς ψυχῆς. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγὼ, συνεληλύ- 

ϑάμεν, ὦ γύναι, ὡς καὶ τῶν σωμάτων κοινωνήσοντες ἀλ- 

λήλοις ; Φωσὶ γοῦν, ἔφη, οἱ ἄνϑρωποι. Πυτέρως ἂν 

οὖν, ἔφην ἐγὼ, τοῦ σώματος αὖ δοκοίην εἶναι ἀξιοφίλητος 

ἐγχούση} Αἰοαπι ἀϊοϊταγ εξ ῥτὸ 
- ἀγχούσῃ, 08 ΠῚ [οτρίαγαπη δηποῖίδϊ 
τηᾶτρο 516 Ρἢ. ᾿ηΐτα εξ, 7. ΤΠοπλᾶβ 
Μαρίβεγ υὔαπι Ατιϊσὰτη ἀπποίαν[ς. 

ὑψηλὰ] ὕΐαπιὶ πυὐ!!εῦτγεπι ἀοςσαὶϊς 
Ὑιξτοτγιπ τ. [εξὶ, τ, 23. Πεϊπάς 
δοκεῖ Ῥατι. Α. Ο. Ὁ. 

3. αὐτὰ τὰ ὄντα} Ατιοα]α τη οτηϊτ- 
τι Ρατ, Α. Βτοάδοιβ τεξϊε σὰ ἀλη- 
ϑῶς ὑπάρχοντα ἱπτογρτοίβευτ. Βεϊηάα 
πλείω ἐστί μοι τῶν ὄντων τρί. ΟΌΓΠῚ 
Ῥατ. Α. Ο. Ὁ. Απηζεα ἢ ἐπειρώμην Ρα- 
τὶ. Ὁ, Ἢ, 

ἢ εἴ Οπε!ξ, εἰ ̓οπαϊεεῖε, εἰ [εαπεπεῖα 
τα οτάϊηδὲ : ἐσσί μοι σῶν ὄντων. 

[δηλοίην σε] Ηφοο νετθα {εοἰ αῇ, [Ἐ- 
σαῖὰ8. δυξιογίἀῖοτη Βιερῃδηὶ, 4] 
Ρίδης ἄεἸεῖ, ἰαπηαδπιὶ οτία εχ τερειὶ- 
τίοηα {Ὑ]1ὰθατα πὶ ρογεπιαγαπὶ νοσᾶ- 
Ὀ.] δητεσεάθηϊβ. (τπὶ δϑίερῃαηο 
αοΐϊαπε [Θοπ0]. εἰ ΒΟ 5. Βτοάδοιβ 
σε ἴῃ σοι ταιῦζατὶ νοὶαἶς. (ΟΠ θγατὶ 5 
ἀγαβοπεγετα {ἰδ᾽, ἐπὶ ἡγανάφρη ἐἰ]σόγειη 
νεγῖς, ΕΠ ίαπε ἂρυά Πείγομ! πη 
δηλήσονται, Ψεύσονται,, βλάψουσι, [εὰ 
1Ἰά νεγθατη Χαπορῃοηιὶβ εοῖϑίε ἀογίοϑο 
ἀἰαίοοι! οἰ ροείαταπι ργορείατα ἔαϊτ, 

Ῥγϑοίθγοα τηδάϊα απ πὶ νΘΓΌΪ ἔουτηᾶ 
ξατὶ απιαῖα. εϊπάα νεσθαπι Ὦὶς ἴῃς 
τεγροπίατῃ δ] ἴεπο ρ͵ᾶπα ἴῃ ἰοοο ἴὰγ- 
Ὀας νεγθογαπὶ οτἀϊπεπη. Πεηΐϊαὰς 
Πρπιβοδίῖο, συᾶτα νει πὶ ἰπῃ ροείαᾶ- 
Τὰπὶ ἰοοῖὶβ Ππαθεῖὶ ἃ πὲ σοπλραγαίὶῷ 
οτηηϊθ5, θα δΌῸ Ποὺ ἰοοοὸ δ Ποτγτγεῖ. 
τααὺθ Ζειπὶϊ ες ΨΥ ΕΚ ἀεξεπῆοης 
αὶ ποη Ἰϊσεῖ. 

ὑσποξύλους}) Ἰίρπεοβ, {εὰ ἱπαυγαῖος, 
ΟΥ, νιέξζοσι! Ν. 1,. 19, 24- 

ἐξιτήλους] ἙΕἀά. νεῖτ, συεῖῇ. Τρ. 

ἐξιτήλας. 

4. ἀσπάσασθαι] Ψυϊρο δάἀάϊτατη σε 
δαέϊοτε ᾿ἴθτο (61. Πὶρί, Ῥαγι, Α. Ο. 
Ὁ. ἀεἸενὶς Ζευπθ. ΑἸ} ργθθαηΐε Οἃ- 
ΠΔΙΠΙοηῈ Ρτ5 σε ροίξ ἔγωγε ἀ6] εἴ νο- 
Ἰυδγαητῖ, ἐκ ψυχῆς Ρατ (. 

5. ΠΠοσέρως ἄν οὖν] (ΘΕῈ, οὖν οὐλϊ εξ, 
εἰ [9606 ἴῃ 1411 οτατίοπβ ογηϊῆς Χεπο- 
Ῥθου, {1 ἀοοὰ! δὰ Ουτορ. 1. 4» 13. 
ἵν. 4.5. νἱϊ. 55,25. Μειηοζδῦ. 1Ϊ. 3» 
19. Ατίβοῖοὶεβ (Ξοοποπι. Ἵ. 4. σερὶ 
δὲ ἘΑΤΝ ἀῆς ὥσπερ οὐδὲ τὰ ἤϑη δεῖ 

ἀλαξονευομοένους ἀλλήλοις “πλησιάζειν, 

οὕτως οὐδὲ σὰ σώματα" ἡ δὲ διὰ τῆς 
κοσμήσεως οὐδὲν διαφέρουσά ἐστι τῆς τῶν 



62 ΟΟΝΟΜΙΊΙΟΙ 

μ" ὶ Ν Ψ Ἂς » ΄ Ά Ν 
μῶλλον κοινωνος, εἰ σοί τὸ σωμῶ τοειρωμήν τοωρεχρίν τὸ 
Ε "»“, ᾿ ͵7 . ς "»"ο᾿ - »»-ς ΄ 

εμαυτου ἐπιμελόμενος, ὄπῶὼς ὑγτοὐϊνόν τε κ͵ὶ ἐρρωμένον 
ΕΣ Ὗ “ ἍΑ, το "7 » ΕΝ 32 

ἔσται, καὶ διὼ ταῦτα τῷ οντί εὐχρως σοι ἐσομύο!, ἡ εἰ σοι 
" 7 Ε ͵ ὲς 5 ἣν « οἱ 

μίλτῳ ἀλειφόμενος, καὶ τοὺς ὀῷϑλμοὺς ὑπωλειφόμενος 
» ΄ » ͵7 7 ᾽ ἊΝ ͵΄͵ » »" 

ἀνδρεικέλῳ, ἐπιδεικνύοιμί τε εμνωυτὸν, καὶ συνείήν ἐξαπατῶν 
΄ Ξ Ὸ .“ » »» 

σε, καὶ ττωρέχων ὁρῶν καὶ ὥπτεσϑωι μίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμιαυ-- 
“Ὁ 7 ΕἸ Ν Χ "5, πε ᾽' ὍΝ Ν᾽ « 7 

του χρωτός; Ἐγω μέν, εῷη ἐκείνη, οὐτ ὧν μίλτου ὠπτοιμῆν 
ε ΩΣ "» ἊΣ ἈΥ Ν » ΄ »"» ε “, Ἂ Ν 

ἥδιον ἢ σοῦ, οὔτ᾽ ἂν ἀνδοευκέλου χρωμω ὁρῴην ἥδιον, ἡ τὸ 
Ν ἜΚ. ὉΣ ἣς 5» κ ε “΄ Ὡ «“Ὑ 

σον, οὐτ ὧν τους ὀφ, 3 «λμοὺς υπωληλιμμενους ἥδιον ὀρφῆν 
Ἂς Ν Ἄ. Ὲ 3 δ 7 ͵ὕἵ ΓΙ »"» 

7 τοὺς σους, ἡ ὑγιαίνοντας. Καὶ εμέ τοίνυν νόμεζε, ΠΥ .1.1) 
5, ς᾽ 3, “- 7] ᾿ ͵΄ , 2 

εῷη ὁ Ἰσχόμωχος, ὦ γύνωι, μῆτε ψιμμυϑίου μῆτε εγ- 
7 ΄ “ "»“ ΕΝ »" -“᾿ 2 ᾽ 

χουσης χρωμώτι ἥδεσθαι μώλλον, ἡ τῷ σώ. Αλλ 
“ ε ὃ. Ν » 7 “ἢ Χ «“ Ν δὲ 

ὥσπερ οἱ “Ἔοι εποίήσων ἱπποῖὶς μὲν ἱπποὺυς, βουσὶ δὲ 
-»“ .“ 7 Ν ᾿ “ ἡ « 37 

βοὺς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατω, ουτω κωὶ οι ὧν- 
- ΄ » Ἃ 5 “΄ " 

ϑρωποι ἀνϑ)ρώπου σωμω κοϑ ρὸν οἰοντοῦι ἥδιστον εἰγου!. 
ε » 5 Ψ “ Ν Ἅ: νὰν “ς Ν 5 

δ Αἱ δ᾽ ἀπάτωι αὗται τοὺς μὲν ἔξω τως δύναιντ᾽ ἂν ἀνεξ- 
΄ ᾽ »-“ ͵7 ᾿ » » 7] ε 7 

ἐλεγκτως ἐξαπατῶν, συνόντας δὲ ἀεὶ ὠνώγκή ἀἁλίσκε- 
Ν 3 » ΕῚ ἴω ᾽ 7] λ Ἵ Ε 

σϑωι, ἂν επιχειρωσιν ἐζωπάτῶν ἀλλήλους. Ἢ γαρ εξ 
δ ν ε 7 ᾽ 7 ͵7ὔ 

εὐνῆς ὡλισκονται ἐξανιστάμενοι πρὶν παρασκευάσασθαι, 
Ὄπ υκνιε "“ » ΄ ΩΝ ιν" ΓΗ ͵, - 

ἥ υπὸ ἱδρῶτος εἐλεγχοντῶι, ἡ υπὸ δακρύων βασανίζονται, 
ἥδιον Ν, Ὁ 7 τ. “ Ψ ὯΣ Α᾿ 

9η ὑπὸ λουτροῦ ἀληθινῶς κατωπτεύϑησαν. Τί οὖν πρὸς 
“ » ᾽ Ν Ν "» ᾽ ΄ Ω λ ᾿ 

Θεῶν, ἐῴην εγώ, τορὸς ταυτῶ ὠπεκρίνωτο ; Τί δὲ, ἔφη, εἰ 

τραγῳδῶν ἐν σῇ σκηνῇ σρὸς ἀλλήλους 

ὁμιλίας. 
σὸ ἐμαυτοῦ) Ῥατῖί. Α. σὸ ἱαυσοῦ. (. 

Ὦ. «ὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελούμενος. 
ἐσιδεικνύοιμι.] ΟαΕἰ ἢ. ἐπιδείκνοιμι, Ῥα- 

τι, Ο. Ὁ. Τὐρί, σατὰ εἀά. νεῖ. ἐσε- 
δείκνυμι. Ἠεϊηάε παρέχω εἀά. νεῖι. 

6. ὑπαληλιμμένους) 1π ΟὉο]Γ, αἰτοσγα 
Ἰτετα μὲ Τὰ ργαίοτὶ ρία εἴς. ἰάθτη ρᾶυϊο 
δηΐεᾷ ἥδιον ὁρώην ἀαὲ συ πὶ Ῥαγ. Ο. Ὁ. 
ἴπ (ξηη. Τρ, ὁρῴην ἢ σοὺς σοὺς ἅδϊ. 
Ουεῖϊξ, ἢ σοὺς ἢ ὑγιαίνοντας. ἢ ποὺς σοὺς 
ἢ ὑγ. ταᾶτρο ΨΊΠΠΟΙ. (απιογατῖ5 
ψηᾶπι ψάπος ἐμὸς ψετῖςῃςβ ἢ σοὺς ὑγιαίνον- 

. Πτα πῈ ἔοτίδ αἀἰσαβ. 

τας τε! απ ν᾽ ἀδίαγ Ζεαπίο. 
). Ψιμμυϑίου] Ῥατί. Α. Ο, Ὁ. ψιμυ- 

ϑίου ἀδῃϊ. 
8. ἐξανσπάμενοι)] Οοάεχ ΓΊρί, ἐξα- 

ν,στάμεναι ἀδῖ οσὰπὴ ΡΑτ, ΔΑ. Ο. Ὦ. 
ἀληθινῶς) ΟΒεπαάϊξ πη νοσαὈ.] πη, 

αυδησυάτηῃ ῥτίογὶ ἀνεξελέγκτως ορρο- 
Βεῖηάε καστωστεύ- 

σόησωαν σε], κατωπεύθησαν Ῥατῖ, Ο.. Ὁ. . 
9. Τί δὲ, ἔφη.1 Ψ᾽1ατη εἀ4, νεῖ. εἰ 

ϑίερῃ, ἔφην Τα} Τιοοηςὶ, Πεϊηάα 
σοιοῦτο Ῥατὶί. Α. Ο, Ὁ: Ῥοῆεᾶ ροῖ 
σώσοτε δἀάϊίυτη ἔτι δυδίοτα [ἰδτο 
Ουεῖξ. Τὰρί. Ραπ, Α. εὐ Ταηεῖπᾶ, 
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᾿ “᾿ » »“ Ν " ἊΛλ ΄ » ᾽ 

μὴ του λοιπου τοίουτον μνὲν οὐδὲν πώποτε ἔτι ἐπρώγμῶ- 
ἊΑ δ ΄ὔ 3) 2 “ 

τεύσατο, καϑαρὰν δὲ καὶ πρεπόντως ἐχουσῶν ἐπείρωτὸ 
ε ἊἋ, 3 δ 7 

εουτην ἐπ ίσείνυνῶι ; 
Ὰ ΄ 

Κῴώι ἐμὲε μεν τοι 
3 ᾽ 3} 

ἠρώτα, εἶτι ἐχιίμιι 
“Ἢ ς Ν᾿, ΜΝ Ν ΄ Ε ἘΝ δὶ 

συμβουλεῦσαι, ὡς ὧν τῷ ὁντι κωλή φαίνοιτο, φὡλλῶώ μῆ 

μόνον δοκοίη. 
ΕΚ ἫΝ , 5 ΄ 3) 

Καὶ ἐγὼ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ἔφη, συνε- 

βούλευον αὐτῇ μὴ δουλικῶς ἀὲ καϑήσϑαι, ἀλλὰ. σὺν 

τὸς Θεοὶς σειρᾶσνγαι δεσποτικῶς πρὸς μὲν τὸν ἱστὸν 

τροστᾶσαν, ὅ τι μὲν βέλτιον ὥλλου ἐπίσταιτο, ἐπιδιδά.-- 

ξαι, ὅ τι δὲ χέιρον, Ἀαμεδ ἐς ἐπισκέψασθαι δὲ καὶ 

σιτοποιὸν, παραστῆναι δὲ καὶ ἀπμμμεγέρύεῃ τῇ ταμίαν 

περιελθεῖν δ᾽. ἐπισκοπουμένην καὶ εἰ κατὰ χώραν ἔχει, ἣ 

δέ, ἕκαστα. 
" γᾷ 

εἰνωι καὶ περίπατος. 

Ταῦτα γῶρ ἐδόκει μοι ὥὕμω ἐπιμέλειω 

᾿Αγαϑὸν δὲ ἔφην εἶναι γυμνάσιον 11] 
Ν Ν » Χ 7 ε Ἵ δ ! 

Κκῶϊι τὸ δεῦσωι κωὶι μάζξαι, Ρ(41. 1] ἐμοτιῶ ν.4,.1] στρωμῶτον 

ἀνωασεῖσωι καὶ συνθέϊνωι. Γυμναζομένην δὲ ἔφην οὕτως 
3. 5 7 ῳ ΝΥ ΝΕ ΄ “ ΟἿ Ε] ΄ 

ἂν καὶ ἐσθίειν ἥδιον, καὶ υγιωίνειν μώλλον, κωὶ εὐχροωτε-- 

ρῶν φαίνεσθαι τῇ ὠληϑ είο;. 

τὰπαυᾶπὶ κἱοἤξηα νεγθοταπὶ σοῦ 
λοιποῦ, ἀεῖενι: Ζευπε, τενοοᾶνιῖ 
γνεκε. . 

αἴτι] ΟυΕΙΓ. ὅτι ἄαι, Ῥαι]ο δηΐεα 
ἐμὲ μὲν ἠρώτα Ῥατιί, Ο. 
εν καθῆσθαι) Οἴσεγο ΟἹ] απ. 6 }18 

3) 8. Πεπίψηε μρο ἰοσο φιαηη η:- 
μεὰ οῤογίεδὶὲ οαρι σοηβεγο: πόχίε 
ἐηλπ {ξἀδηίαγία ε7μς ορέγα Μὲ, (δα »ιοαῖο 
«ὦ ἐείανη ἀεὐεὐ!! «οοεάεγε, αο  γμίά 
γπεὶίμς Μεῖαι, ἄοσογε: 4 γηπιδ, αααϊίδογε 
αὖ εο, φιὶ ῥέεις ἐγιηοἰδσα!: πιοαο ἐος, ψαῖ 
εἰδμηι χανε σοργίοϊμγι, ἱτυλ(ογε 
{7 εἴϊαηπ οἰεἐϊγαγη οὐ ὀμὀϊέϊα, το γη1ηπῖι5 
ταβρία γιμριάαηάα σμγανε : τ ῥγονπὶς 
φώοφηο οἱ σε]ίαγῖὶς αἰϊφιῖα αῤῥεπάρη δια 
απ γηο 1671 τι5 17 Γ6γ Ὁ Ο7γ 6. 

δεσποτικῶς] Απβοίεϊεβ Εὔοοη. 1. 6. 
ἐπισκεπαίον οὗ ουν -ὰἃ μὲν αὐτὸν, τὰ δὲ σὴν 

γυναῖκα, ὡς ἡκατέροις διαιρεῖται ς τὰ ἔργα 

«ἧς οἰκονομίας, καὶ σοῦτο πριηπέον ἐν 

μικραῖς οἰκονομίαις ὀλιγάκις, ἐν δὲ ἐπί- 

«ροπευομέναις πολλάκις. - 
τυροστᾶσαν) Βτοάξοιι5 τῶν ἱσπσῶν (οΓ- 

τες πο τηξτηϊηοτας νεγθυπὶ πος 

4 Ἂ ἃ ͵7 5 

Καὶ ὄψις δὲ ὁπόταν ἀἂνγ- 

εξ ὑγὸ προσστᾶσων ροἤίαπ). Τεἰπάς 
σὸ ἐπιμαϑεῖν ΘΕ]. 

σιποποιὸν] ἴῃ το Ους]Ε, πὸ σισο- 
ποιὸν [αἰξ ἃ ᾿ΥΠηΔ Τηᾶπι [ΟτΙρτατη : 
εαυϊάεπι στὴν σιποσποιὸν τ Δ] τη [οτὶ- 
Ρῖυπη. Μιυ];εῦτε εἜπὶπὶ ἔαϊε οΠΠοἰυ τὴ 
σιτοσποιὸς, εἴ Διο] 8. τὶ πεοοῆδ- 
τὶα8 Ὠϊο ν᾽ ΠΕ δίατ, 
ἢ δὲῖ}) [τὰ ε τηᾶγσῖπα ϑίθρῃ, εἰ 

ΟὐεἸ!, ἀεάϊε Ζειπδ, 4ᾶτη Του! ριατατα 
δείατη Οαπηογατίας γψεγίθηήο ἐχρτεῆηε. 
Ψυ]ρο εἰ ἴῃ Ῥατ. Α. Ο. Ὁ. εἢ ἡ». 

11 ἔφην εἶναι) Οὐ}. εἵνω, ἔφην, 
Ἀεϊπάς συνϑῆναι εἀά. νει. 

εὐχροωτέραν] Ουοϊξ. εὐχρωτέραν ἄἀκαι. 

12. καὶ ὄψις δὲ] ϑαηῖ Πθὸς νευθᾷ 
ΠΠΟΠοηΔΟΠΙ δάπας. οὐτὶ ἀχοτῦα Ἰο- 
αὐσητ8. ἴηι. αατη ΘΧογοϊ ΠΟΤ Πὰ 
οοΥροτίς. πλ}] ἜΕὈτῖ5. ἀςπηοπτγαηϊὶς εἴ- 
ἴᾶτπὶ ἱπᾶβ, συοά αἰρθοίιβ πγ}] 16 γ8 
ταὶ γα τὶ Τροηΐα τηδγῖῖο τημ]ῖο 
ταλρῖϑ 8Ποἷῖ οὐ τοηονϑῖ [ἘΠΠΡΕΙ ε)ὰ8 
ἀτηοτοτῃ, Εοπὰ8 ἰρίο σανοῖαγ, μ6 {ὲΓ- 
νϑὸ ρα ] στο ταὶ! ἤγαητῖ8 αὐραεδϊ οοῦ- 
τυρίυς. 80 ἅπτογε οοη]αρ.}} ἀεξάμρᾶ- 

10 
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ταγωνίζχτωι διακόνῳ, καϑωρωτέρω οὖσω, πρεπόντως τε 

μῶλλον ἠμφιεσμένη, κινητικὸν γίνετωι, ἄλλως τε καὶ 

ὁπόταν τὸ ἐκοῦσων χαρίζεσθαι προσῇ, ἀντὶ τοῦ ἀναγκώ- 

13 ζομένην ὑπηρετεῖν. 

τὰς κεκοσμημένας καὶ ἐξωπατώσας κρίνεσθαι παρέχου- 

Αἱ δ᾽ ἀεὶ κακγήμεναι σεμνῶς πρὸς 

« 7 »Ἥ 53) “ 7] “ἢ ἜΑ. 

σιν ἑαυτώς. Καὶ νῦν, ἐῴη, ὦ Σώκρωτες, οὕτως, εὖ ἰσϑι, 
« 7 ΄ ͵7 « ᾽ ΠΥ 

] γυνή βου κοωτεσκευώσμεγή βιοτεύει, ὥσπερ ἐγω εδι- 

πὸ πὸ « »-“- ᾿ 

δασκὸν αὐτὴν, καὶ ὥσπῈρ γὺν σοι λέγω. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕ 

Ν Ἐγ 9 Ν τ 5 7 Ἂς: Ν ἈΝ 

Ι ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ δ᾽ ἐγὼ εἶπον, ὦ Ἰσχόμωχε, τῷ μὲν δὴ 
»- »"» 9 Ἐ "»᾿» »"-»ρ 2 ἹΡ 

περὶ τῶν τής γυνοωικὲς ἔργων ὑκῶνως μοι δοκῶ φῳκηκοενοωι 
7 »Μ ᾽ ͵ὕ » ΄ ε »"ἥ 

τὴν πρωτήν, καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ὠμῴοτερων υμων. 
ὸ Ἴ 5“ οὐκ" 3 » Ἀ 4 ΄ -“ ͵7 

Τὼ δ᾽ αὖ σὰ ἔργω, εῷην εγῶ, ἤδη μοι λεγε, ἱνὼώ σὺ τε, 
ΡΞ “Ὁ 3 »“ ΄, ε -“ » Ἀ ΠΝ σῸν 

εῷ οἷς εὐδοκιμεῖς, διηγησάμενος ἡσϑθῆς, κωγῶ τῷ τοὺ 
"» ᾽ »“» » Ν 5 ΔΝ δ) 7 Ν 

καλοῦ κἀγωϑθου ἀνδρὸς εργὼ τέλεως Φιωκουσῶς Κῶὶ 
ΕΝ ͵7 7 7 3. "Ψ ᾽ ᾿ 

2 καταμωϑῶν, ἥν δύνωμαι, πολλήν σοι χώριν εἰδῶ. ᾿Αλλὰ 
Ν 72 3 ἂν 9 7 «7 5“ 7 

νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμωχος, καὶ πάνυ ἡδέως σοι, ὦ Σώ- 

ἴατ. ἀνταγωνίζεσθαι, ἀεξοϊαταῖ Ορεγᾶτῃ 
ἐροπίαπεαμη ἀχοτῖβ γα γα ητ5 τηᾶ- 
το, εἰ νεῖθα ἄλλως τε---ὑπηρετεῖν 
ΠΟῚ ἀε ἔοϊα διακόνῳ ἀϊσαπίυτ, υτὶ 
οὰπὶ ααϊθυίάαπι οὐρὶ ροῖε οεπηίει 
ψνεϊκε, {εὰ πιϊπιβεγίατηα ἴεγνεθ εἰ 
ὈΧΟΙΪ5 ἰΐα σοτηρατγαίαγ. ὄψις εἰξ τοι 5 
ΟΟΥΓΡΟΙ͂5 ΠαὈϊτα5 εἰ αἰρεξϊαβ, 4] ἀε- 
Οεηῖογ νεῆιῦα5 ἀπηϊέϊαυ5. ἀἰοιταγ ἱτη- 
ῬτΌΡτΙθ, Γεὰ νεγθα ΧεπΟρΟη τε]! 88 
{επδητιθα δοσογητηοάαν!ς. κινητικὸν 
νοσδῖ ΠΠἸεσθΌταβ ἈΠΊΟΥΪ5. 4085 ΕΣ ΠΊΟ- 
ἴὰ σοτρογὶβ τα ΠΕ Ὀτ]5. πο (Ο] τῇ Πλ1- 
πἰἤταηῖβ, (εὰ νατῖο ε τηοάο εχεγ- 
σεηςβ δἴα8 οΟυ}}5 τηδυιτ] ε ἱπρετεη- 
τῖ5 ογίξε τηδοτγεπῇ νὶίτη Ὠαθεηῖ, 4 Π 
ξετηϊηφ οχτἱοίρε εἰ (εἀεηςὶ5 αἱρεξέυβ. 
Ηοο εἢ αυοά ἔατίοίοκ. |}]Ὸ5. Ἰανε πα Πα 
ΠΟΙΠΙ͵ΟΙΌ ΠῚ ἀπῆοτεβ ἰη ἔεπηϊπδ5 κωρω- 
δοὺς εἰϊσεγε δίηιε δοσεπάογε (ο]εῖ. 
Μαρῃα οὑτὴ σαυϊτίοπα [{ὈΠποτηδοῃ 5 
Ἰοφαΐτατ, ἀὰ πὶ ἀχοτὶβ δῃϊτηὰ τι ἃ τἰ- 

Τῆοτα ζηλοτυπίας ἀνετίετε σοηδίαΓγ, 
. Βυ[ριοοπετα ἰρσίίαγ ΨΥ ΠΗ ἀκα ἰοοῖ 
Β]5 σοτγαρίεϊα τίατα εαὰϊάθτη ποα 
Ὦᾶθεο, 

13. πρὸς τὰς} Ταπτπα καὶ πρὸς σὰς 
Βαῦεθι. Οατηεγατίὰβ νογιῖζ: 2έμαα δας 
“ ῥναῦδεηὶ, ἐδ φμῖδις ἡμαϊολμηη 7α! 1απ- 
φμαη ἐε σογπὶς {εις αἰφμε γαϊϊαοιδις. 
Ῥατῖ. Ο. Ὦ. ἐξαπατῶντας ἀδηῃϊ. 

Ο8ρ. ΧΙ. Ἔντεῦϑεν δ᾽ ἐγὼ] [πὶ 7υη- 
τἰπα δὲ οπμϊτττατ. Ηΐπο Οἴσετο (- 
οοποπηϊσογατη ΧΕΠορ ποτ ᾿ἰ τὰ πα 
[εουπάππι ἐχογίας εταῖ, αἱ ρτθοσερία 
Παῦεθᾶι, ηπετπδἀπηοάιτη ἔοτὶβ ραίοτ- 
{Δ Π}1}}185 ἄρεγα ἀεῦεδῖ, τοῖα ϑεγνῖο δὴ 
ψΊγρΊ! Οεοτγρίοα 1. νεγία 42.---ΡΘατῖΐ, 
Α. ἀμφοτέρου ὑμῶν. 

σὴν πρώτην] [πτε]]Πραπε ὁδὸν, ρτῖ πιο 
Ἰοοο. 

αὖ σὰ] Ουεϊξ, αὐσὰ Γοτὶρίατα Βαθει, 
ἀεῖϊπάς δ᾽ ἀκούσας σοπχπ)ᾶϊε ρμοῆῖο 
ΡοΙ͂ νετῦᾶ ἀνδρὸς ἔργα. 

ΩΣ 



Οἰλξρ αν ὅς 
7 Ἁ' 9 Ν » Ἢ κν (ὦ ᾿ 

Ἀρώτες, διηγήσομωι, ὦ εγὼ ποίων Φιωτέλω, νὼ καὶ 
ε ͵ Ξ "ἢ » ἝΝ »-" »"7» 

μεταῤῥυϑθ' μίσης με, ἐάν τι σοὶ δοκῶ μὴ κωλῶς ποιεῖν. 
ἦ᾽ ΠῚ ᾽ ἌΝ ξ μ᾿ Ν 

Αλλ ἐγω μεν δὴ, 
ῶ Ὑ " τ᾽ ΄ 5 ϑὲ Ν 

σώ μοι ἄνδρα ὠπεργώσμενον κουλὸν τε κφγονον, Κωὶ 
-“ ΩΝ 2. Ν δὰ Ε ΄-“» “ ΓᾺ 32 

ταυτὼ ὧν ἀνήρ, ὃς ἀδολεσχεῖν τε δοκῶ, κῶὶ ἀερομίε- 
- Ν ᾿ ΕἸ 7 "» “, 3) 

τρειν, καὶ τὸ πάντων δὴ ὠνοητότῶτον δοκοὺν εἶναι εγκλη- 
΄ "»" , ΒΤ 

μβώ, πενῆς κωλουμωι. 
εὐ ᾽ -“ 3 ͵΄ ΡΝ. ΄ 7 ᾽ Ν 

μῶχε; ἥν εν πολλὴ ἀϑυμίῳ τω ἐπικλήμωτι τούτω, εἰ μή 
Ἵ ᾽ ΄ ᾽Σ 2 ἢ- 7 « Υ 

πρωήῆν ὠπαντήσας τῷ Νικίου του ἐπηλύτου ἵππω, εἶδον 
Ἂς 3 -Ὁ βιχυχκω δι τῆς Χ ᾿ 

πολλοὺς ὠκολουΐδουντας αὐτῷ ϑεωτὼς, πολὺν δὲ λόγον 
2 Ἃ “ » -“ Ψ “» ὑς λὼ 

ἐχόντων τινων περὶ ὠὐτοὺῦ ἡἠκουον᾽ καὶ δῆτα ἡρόμῆν προσ- 
Δ» Ν « ͵7 3 ἢ , αι οὐ ἰξὰ 

ελϑὼν τὸν ἱπποκόμον, εἰ πολλώ εἰῆ χρημώτω τῷ ιπ- 
ε δ 3 ς ᾽» ἌΧ « -»“ 

πω; Ὁ δὲ, προσβλέψας με ὡς οὐδὲν ὑγιωΐνοντω τῷ ὃ 
ΕἸ ὰ "Ὁ »"» » ἣΝ «“ μ) » 

ερωτήμιωτι, εἰπε, τως δὶ ὧν ἱππῷῳ χρηματω σψενοίτο ; 
« ῳ Ν » δῪ , 3 ὔ» «. ᾽ Ν "57 Ἂς 

οὕτω δὴ εγω ὠνέκυψνα ὠκουσῶς ὁτι ἐστιν ὠὡρῶ Θεμιτὸν 

καὶ πένητι ἵππω ἀγαθῷ γενέσθαι, εἰ τὴν ψυ ἣν φύσει ! η Ὁ αὐὙώνῳ Ὑ ᾽ η χῆ 
Ε] Ν 9] 5 Ν ΕΝ ἈΝ διῶ » 

ἀγαθὴν ἔχοι. Ὡς οὖν ϑεμιτὸν ὃν καὶ ἐμοὶ ἀγωϑῶ ἀν- 6 

2. μεταῤῥυθιμίσης} Τἰρί. Οοάεχ με- 
σαρυϑιμήσῃς ἄδι. Ὠεϊπὰς μὴ δοκῶ εἀάα, 

νεῖς. σο; ἀηΐα δοκῶ οὐῖτῖς Ῥαγι, Ο. 
3. ἀδολεσχεῖν] Τπ οτἰ ηΐϊης Περο 850- 

οταῖϊ οὈ͵εξῖα ἃ νυ]ρὸ ἀοςεπὶ Ατὶῆο- 
ῬΒαπὶβ ΝΕ εἰ δὰ δὰ5 ϑο πο] α βτε- 
οἂ δά νετίατη 97. εἴ 224. Οοπηρδγα 
εἴἴατα Αροΐορ. [)εὲ νεῦῦο ἀδολεσχεῖν εἴ 

γΟ7} 6 ῥόομν μῆ6 πόρον! 1071, τή αἷς αἰογι [ξ 
ψογαρέ αὐοὶ! ἐϊό τηγγμδμεμα, ϑοογαίφ 
ἐϊαὀἑηι μη σομίγα δε γπαΐη ἐπίγε ἰᾳ ἤφ71: 
Τομγ ες Νιοίας εἰ αγάεμνγ ὧδ (θη σομγς 
έν. Θαυϊθ5. ἈΠδπεταγ σεηίοσγ τὶ 
Ἱεπεηῇϑ, φυδῇ ἐπηλύτου ἢτ Ζομὲ γέρενη- 
67:1 αὐγίυέ ὧδ 1 ασόαόηιοτιο. ϑοτὶρῖο- 
τῖθα5 θοηΐβ ἔπηλυς Εἰ ὁ ξένος, ρετερτὶ- 

ἔφην, πῶς ὧν δικαίως μεταῤῥυθμί- 3 

᾿ ἣ )ὕ ΄ δὼ ὃς 7 

Καὶ ὥωνυ μὲν τ ὧν, ὦ Ισχό-4 

ἀδολεσχία ἐἀχηυϊῆϊα αυθοάδτη ἀηποῖίδ- 
νὶς Ηεϊπάοτγῇ δὰ Ρ]διομὶβ Ρῃξοάγω πη 
Ῥ. 326. 

ἀνοητότατον) Ἑάά. νεῖϊ. Ουε]. Πρ, 
ἀνοηϊότερον. ἘἈξξὶς ἰτοπῖὶοα, ὧὐ τε ]]- 
408, αϊξϊαπλ ἰητογργείαῖαγ γεῖϊίκε, 

“γαυϊδέηπενι, αἰτγοοϊ νην. Ῥαυΐο 8ῃ- 
τεὰ ἀγς σα τ σὸ Ομ ΡΑτ, Ὁ, 

4. ἐπικλήμασι) Ζευηϊαπα ἐγκλή- 
ματι ἴῃ ἴοχῖὰ ἐχῃιραϊῖ, νὶτο ορετᾶ- 
ΓΌΓΗ. 

τορώην] Οαβαϊϊο πρώτην ἀεάϊε, 
σοῦ ἰπηλύτου) ΟὐΕ}, ἐσιλύτου, Ῥα- 

τγῖϑ. ἠοσηδῃ, εὔξ (υἱριίσαίας Οδηπεῖα- 
τα5, ΟΔΠΠου5. ᾿πίθγργεβ ΟΔ}} ἴα δή 
Ὦ, 1, ὅε ῥαβαρε »ὸ ῥαγοὶ! μπὲ ἰγοπὶς 
Θοογαίφμε σοπίγε ἰε γναὶ α᾽ Α]οϊδίαάε, 
ΝΙεῖαε, φμρπ αὙο] ἐπνογέ ἃ [αεέάέ- 

Π.5,) Ποίρεβῳ αἱ τεοθηβ δάνεηϊῖ : 
ἱσήλυτος τεοδῃτοσ 9 Οτθοῖς εἷ 
Ἰάεγη αἱ ἔποικος, τσάροικος. ΝΙοϊᾶπὶ 

ΝΊρεται εχ 1 δοεάροπηοηθ. γεάποαπι 
ΠπῸ]}}Ὸ πηοάο Ῥοῖαὶϊς ἴα Πρηϊβοαγε Χε- 
ΠΌΡΠΟη. ϑοεμὰ ἀϊαϊορὶ ρεγίηει δά 
τεπηρ5 4, 40 οΟἸ]οαυϊατη ϑοοτᾶ- 
τἰ8. απ) ΠΟΌΠΟΓΊΔΟ ΠΟ. ἕαϊε Παθίτα τη, 
ὩΟη. (ατὶ5 σετία ποῖ ἀςβηϊο πα ΠΊ, 
40 ΝΙοίδ5 'π νἱῖα δήάῃιο ἅπ τπηοτία8 
ταοτῖτ, ἀαθίιατὶ ροιοί, 

ἵσσῳ) 2απιῖπα οπιῆ!, 
ἀπῖς Νικίου Ἰη!ογαϊς. 

5. οὐδὲν ὑγιαίνοντα] Οοάεχ [Τἰρί, 
οὐδὲ ἀαὶ οὐπὶ Ῥατῖῖ, Α. Ο. Ὁ. 

6. ϑεμιπὸν ὃν] Ασοοῆϊι ὃν ε τηατρίης 
Ἰ:Ὀτὶ Ρατγι, Α. ααοά τηᾶὶς ἃθςἶε σε ῶ- 
ΤῸἷτ αἰαὶ ζώμης, 

Ε 

(αῇαϊὶο 
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δὴ ΄ 9 ἣ -“- ΄ Ν ΄- » . .“ ᾿» 

ρι γενεσσωι, διήγου τελέως τῶ σῶ εργώ, ἱνώ, ὃ τί ὧν 
7 3 ὔ - “ » Ν 

δύνωμιωι! ἀκούων κατωμαϑ εἶν, σειρώμωι καὶ ἐγώ σε ἀπὸ 

τῆς αὔριον ἡμέρως ἀρξάμενος μιμέϊσϑαι: Καὶ γὰρ 
» » 5 “5 ᾽ Ν ς δύ « “ »" “4 

ἀγωϑή ἐστιν, ἔφην ἐγὼ, ἡμέρα, ὡς ἀρετῆς ἄρχεσθαι. 
Ν 7), 3 ς- 5 κ δι οἷα, 7 

7 Σὺ μὲν τσαίζεις, ἔφη ὁ ᾿Ισχόμαχος, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ δ 
.“ ὰ 3 ς »ᾳἭ"Ὦ: 

ὁμῶς σοὶ διηγήσομωι, ἃ ἐγὼ, ὅσον δύνωμαι, πειρῶμαι 

8 ἐπιτηδεύων διαπερᾶν τὸν βίον. Ἐπεὶ γὰρ κατώμεμω- 
,ε ἌΝ “"ἭἬΆ .“ « Ν »" ΕῚ ἊΨ, 27 Ν " 

ϑηκέναι δοκῶ, 0Τι οἱ 9 εοὶ Τοῖς ἀνθρώποις ονεὺ μέν του 

Ὰ ΗΥ »“, ,ο“, 3 “Ὁ - » 

γιγνώσκειν τὲ ὦ δέι ποιεῖν, καὶ ἐπιμελεῖσθαι πὼς ταὺυ- 
7 " Ν 3 ͵7 “ ᾽ Ἶ 

τῶ περαίνητωι, οὐ Θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ ταράττειν, Φρονί-- 
δ λιν» φ “ Χ 7 3 ο»-«Ψἤ 

μοὶς δὲ οὖσι καὶ ἐπιμελέσι τοῖς μὲν διδόασιν εὐδαιμονεῖν, 
κ᾿ “ΤΥ κα “ ον ΝΣ “Ἀ} Ν ῃς ϑς 

τοῖς δ᾽ οὔ οὕτω δὴ ἐγὼ ὥρχομνωι μὲν τοὺς Θεοὺς ϑερα- 
͵ » Ἃ »“- ς Ἂς ᾿ς ἢ 3 Ζ᾿ 

πεύειν, πειρῶμαι δὲ τοιέῖν, ὡς ἂν Θέμις ἡ μοι εὐχομένῳ 
ΙΒ 7 7 , ΄ »Ἥ 

καὶ ὑγιείως τυγχάνειν, καὶ ῥώμης σώματος, καὶ τιμῆς 
, ͵] ΕΣ 3 ΄ »"» 

ἐν τοόλει, καὶ εὐνοίας εν φίλοις, καὶ ἐν πολέμῳ καλής 
7 ““ 7 Μ᾿ 

9 σωτηρίας, καὶ τολούτου κωλῶς οὐξομένου. δ.Ὁ 
Καὶ εγὼ 

ἀλθον -“ ΄ Ν , σ5.Ὁ “ 
ἀκούσως τωῦτω, μέλοι γὼρ δὴ σοι, ὦ Ἰσχόμαχε, ὅπως 

τὐλουτῆς, καὶ πολλὼ χρήματα ἔχων, πολλὼ ἔχης 
7 7 ε 7 Ἀ 7 3}, 

τπραγμῶώτω τούτων ἐπιμελόμενος : Κω! σάνυ Ὑε, εη ὁ 

Ἰσχόμωχος, μέλει μοι τούτων, ὧν ἐρωτῷς" ἡδὺ γώρ μοι 

δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, καὶ ϑεοὺς μεγωλείως τιμῶν, καὶ 
΄ὕἽ » ΄ 3 “ Ν Ν ᾿ 

Φίλους, ἤν τινος δέωντωι, ἐπωφελέϊν, καὶ τὴν τσόλιν μη- 
Ὰ ΕῚ 3 Ν ΄ 2 τ Ἄ, Ν Ἂς 

10 δὲν κατ᾽ ἐμὲ χρήμωσιν ἀκόσμητον εἰνγωι. - Καὶ γὰρ 

ὠρξώ μενος) Ταμτῖπα ἀρξόμενος ἀδῖ. 
ἀγαθή ἐστιν---οὴ μέρα )]͵ Ῥτονετθία ΠῚ 

«δ οσεπίες ͵εκε ἱπτεγργειαῖαϑβ : 
φησφιο αἶϊες Ἰάολιοα εἰ «ὦ αἰγέμης Μη- 
“τῆι ἱποιρίεπαάμηη. ΜΝΙΠΉΙ ἰτοπίαπι 50- 
οταῖῖς τεάοϊεγε ἀϊξεῖο ντάδιατγ, 4] ὰἀθῃς5 
δα [ἀροτιτομεῖα νυ ρατετη, α01ξ6 
δυ[ριοαηάϊς. οροτὶ θα. ἀϊεβ φαοίάαπι 
ῬεσαΠ]Παταβ ἀϊσαθαξ. 

γι διαπερῷν]} Ταπῖῖπα ἀδλὲ ἢπιρίεχ 
φυιρῶν, 

8. γιγνώσκειν «-] Ῥατί, Ο. Ὦ. τε 
οτϊεαπί. 

ἄφχόμοι μὴν] Οαυεϊξ, ἐγὼ μὲν ἄρχα- 

μαΐ: εϊπάς ϑέμις ἦν. ΡατίΓ. Ο, Ὁ, 
ὧν ἂν ϑίμις. 

“α“λούφου ---- αὐξομένου) (Οοποϊηηϊίας 
ὁγατοηὶς ἀεπάδγαγτε τηΐῃὶ νἀ ο  δίΩΓ 
ἐκ τῆς γεωργίας νε] ἤτηϊ]α ἰηυοά 84- 
αϊτατηδηϊαπ. 

9. τολουτῇ!} Ουοϊῇ, ΓΙρΡΙ͂, π“λουφεῖς 
--ἴχες οὐπὶ δα, νεῖεξ. {εὰ σσαο]ῇ, τὰ- 
τηδη ἔχης Ὠαθεὶ. ἐπιμελούμενος Ῥατ, 
Ο. Ὠ. Ῥοῆεα καὶ αηἴε πάνυ. οτηϊτιαπς 
Ῥατιί, Α.6. ἢ. 

ἦν σίνος] Ταπεῖπᾶ ἥν τινες. 

κατ ἐμὲ] υυἱιδείας εἰ γεδιίι εὔἶξε 
πὸ κατ’ ἐμὴ οεηἴει ΝΜ εἰΐκς, 

υεῆέωνε. 



ΕἸ Ρὲ ΟΧΤῚ δ᾽ 
Ἂς ! ἜτΔΝ ΙΑ 7 ᾽ δ ΄ς ΄ 

καλὼ, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμωχε, ἐστὶν, ὦ σὺ λέγεις, καὶ 
“᾿ » »" Σ ἣξ »" Ν 37 «“ Ἀ 

δυνατοῦ γε ἰσχυρως ἀνδρός. πὼς γὰρ οὐ; ὁτὲ ὥολλοι 
» ᾽ Ψ ἃς ΕῚ 7 »“" ΕΣ » ) 

μὲν εἰσὶν ἄνζγρωποι, οἱ οὐ δύνανται ζῆν ὥνευ του Φλλων 
-Ὃ Ἢ » »"» Ν ,ὕὔ Ἂς « - 

δεῖσθαι, πολλοὶ δ᾽ ἀγαπῶσιν, ἣν δύνωνται τὰ ἑαυτοῖς 

ἀρκοῦντω πορίζεσθαι ; οἱ δὲ δὴ δυνάμενοι μὴ μόνον τὸν 
« » ζ -“ 5, ἘΣ ᾿ς δ »" -“ Ἀν, ἐν 
εὐὠὐυτῶν οἱον διοικεῖν, φὡλλὼω καὶ περιποιεῖν, ὥστε κωὶ τὴν 

΄ »“" Ἂς 5 ͵,ὔ »"Ψ 7 

πόλιν κοσιμέιν, καὶ τοὺς Φίλους ἐπικουφίζεν, πῶς τού- 
ΣΝ ἢ » ἥν »5.9Ὁ “ ΕΖ Ὁ ΠΑ 

τοὺς οὐχι βαϑ ες τε κῶι ερρωμένους ἄνδρας χθη νομισῶι Σ 

Ἂς Ν » »" Χ ἢ) ᾽ ἮΝ Ν ᾿΄ 

᾿Αλλὼ γῶρ επαινέϊν μέν, ἔφην ἐγώ, τοὺς τοιούτους πολλοὶ 1} 

δυνάμεϑω, σὺ δέ μοι λέξον, ὦ ᾿Ισχόμαχε, ἀφ᾽ ὧνπερ 
4 " « 2 ἴω »"» »Ὁ“" "»Ὁ᾿ ς 7 

ἤρξω, τὼς ὑγιείως ἐπιμελῇ ; ττῶς τῆς τοῦ σώματος ῥώ- 

ἧς; πῶς Θέμις εἶναί σοι καὶ ἐκ πολέμου καλῶς σώ- , 'ω 

ζεσϑαι; τῆς δὲ χρηματίσεως καὶ μετὰ ταῦτω, ἔφην 
2 δ ᾽ ΄ ᾽ 7 ΓΝ Χ 5) ΓΙ 

εἐγῶ, ἀρκέσει ἀκούειν. ᾿Αλλ᾽ ἔστι μὲν, ἔφη ὁ ᾿Ισχόμα- 12 

χος, ὥς γε ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὠκόλουθα, ταῦτα, 
7 ΕῚ “ » Ὲ 7 Ἂ- ξς δι- 37 

τπάντω, ὠλλήλων. επεὶ γαρ ἐσθίειν τὶς τὼ ἱκωνῶὼ εχοι, 

ἐκπονοῦντ; μὲν ὀρϑώς μᾶλλον δοκεῖ μοι ἡ ὑγίειω, παρώ- 

“μένειν, ἐκπονοῦντι δὲ μᾶλλον ἡ ῥώμη προσγίγνεσϑθαι, 
“ Ν Ὥς “ἢ ΄ , 7 ΝΜ -“ 

ἀσκοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου, κώλλιον σώξεσϑαι, ὀρθῶς 
Δ ΕἸ ΄ ᾿" “Ἢ 

δὲ επιμελομένω, καὶ μὴ καταμωλωκιζομένω, μῶλλον 

1ο. ὅσε τσολλοὶ] Οὐπὶ Βίερῃδηο ὅτε 
Τα δῖταὶ νυϊρσαῖο ὅτι, ηποά οἷ 8 ρτῖ- 
τηᾶ τηᾶπὰ ἴῃ Οπεϊξ, εἴ ἴῃ Ῥατ, Α. Ο. 
Ὁ. ἀεϊπάς τῶν ἄλλων δεῖσθαι, Τ ΡΥ. 
θοῦ ουτὰ Ρατ, Ο. Ὁ. Ἶ 

οἱ δὲ δὴ] Εχ συεϊῇ, Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. 
εἴ Γιρί. δὴ ᾿πίεγαὶ σαπιὶ Ζεαπῖο. 

βαϑεῖς) Τ)06. ἀϊν!εθα5 εἰ ροϊεπεῖθα5 
ἀϊς!, Πποάϊε ποιηπγαπὶ ες. 

1τ. ἤρξω, πῶς ὑγιείας) Ῥατὶί, Α, 
ὑγιᾶς. (. ΤΠ). ἤρξω ππερὶ ὑγίας. 

πῶς ϑέμις εἶναί σοι] ΤλΌεγ Ῥατγί, Α. 

καὶ οτηϊτῖς, ϑίερμαπαβ σοτγγρεραῖ 
πῶς Θέμις οἴει γε] ὡς ϑέμις εἶναι, Ἰιεοη- 
οἴανίι5 πῶς ϑέμις οἴει εἶναι, ΝΥ ΕἸ Π5 πῶς 

ϑέμις ἰστί, Ζευπίυ5 οὐτὴ Βαδοπῖο 
νυϊκαίατη ἀείεηάϊ!Πε εχ ὠνακολουϑίᾳ 
αυδάλτη Χοπορῃοπῖὶ ποη ἱπυπίιαία : 
Ὑγεῖκε εχ δηϊετ οι θυ5 τορεῖῖς τνῶς 

ἐσιμελῇ, ϑέμις εἶναί σα" φοίυ 8 βἔῖατι 
αἰ Χεπορῃποηΐοτη ἀΐσεγα σῶς σειρᾷ 
ποιεῖν, ϑέρεις εἶναι. 488. ὙΥ ΕἸ ΠῚ τατῖο 
αστῃ σοπίοτία ἢϊΐ οἱ 80 υἱὰ Χεῦηο- 
ΡΒοηίθθο οι ΠΠτα1185. ἃ] εηα, ποὸη εἰ 
ΟΌΓ σπιυ]εῖς ἀοσδατῃ. Ἐπασϊάεπη οὑπὶ 
Ιεοποϊανὶο τηδὶ πὶ τνῶς ϑέμοις οἴει εἶναί 
σοι, 

σῆς δὲ χοημαπίσεως} Θεμίπο πέρ, 

ἸηΤεγεπάα πὶ Τιθοηοϊανα5, ἰάετη αὉ 
Ἰπἰτῖο σοἸ]οοαπάμ Ὠι, τσερὶ δὲ χρ. σεἢ- 
(αἰς ϑιερῃᾶπυβ. Οαπὶ ἐεοποϊανῖο 
εαυϊάεπι) ἔεπῖὶο. Αἀάϊτατη τυερὶ ἴῃ 
τηδγρίηα μαῦεῖ Ραγι. Δ. 

12. ἔχοι] [λρῇ, θεν ἔχει ἀαῖ, ἀε- 
Ἰηάε ὑγεία, ροῆεα τορσσγίγνετωαι. Ῥο- 
τγοπια (οτὶρίατα εξ ετἰαπὶ ἴῃ πεϊξ, 
Ῥατ, Α. Ο. εἰ εἀά. νεῖῖϊ. παραγίγνε- 
ται Ῥατ, Ὁ. 

Ἐ42 
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18 εἰκὸς τὸν οἶκον φὐξεσ αι ᾿Αλλὼ μέχρι μὲν τούτου 

ἐπόμαι; ἔφην ἐγὼ, ὦ Ἰσχόμαχε, ὅτι ἐκπονουντῶ φὴς 

κοὶ ἐπιμελούμενον καὶ ἀσκοῦντώ ἄν ρώτα μδλῆϑα τυγ- 

χάνειν τῶν ἀγωϑών' ὁποίω δὲ τόνῳ χρή πρὸς τὴν βνάθαν 

καὶ ῥώμην, καὶ ὅπως ἀσκέὶς τῶ τοῦ πολέμου, καὶ ὅπως 

ἐπιμελῆ τοῦ περιουσίαν τοίειν, ὡς καὶ φίλους ἐπωφελεῖν, 
Ν ψ ᾽ Ψ -»Ἥ δὼ «4 3, 3 Ν, 5, 

καὶ τοῦλιν επισχύείν, ταυτῶ ὧν ἡδέως, εῴην εγώ, συϑ οἱ- 
΄ 3 Ὕ “ 

Ἔγω τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, Ἰσχόμαχος, 
Νὰ τ ᾿ » » Ὁ “7 εἰν 5, 3} 

ἀνίστασϑαι μὲν ἐξ εὐνῆς εἴσισμαι, ἡνίκω ἔτι ἔνδον κατα- 
β ῬᾺ »ὔ, δὶ 7 ᾿δδι ᾿Α 

λωμ, οϑοιμυ!, εἰ. τιγῶν εοενος ἐσειν τυγχῶνοιμι. 
ΩΝ 

Καν 
», Ἂς »Ἃ ΄ 7 "ο΄ ξἷ0ὲῪἧμπ͵εἶἭν 

μεν τι κωτῶ τῦλιν δέῃ ὥρωττειν, τοωυτῶ σρωγμωτευομε- 

͵7 7 »"» δ Ἀ Ἀ ΕἸ »" 

1ὃ νος περιπάτῳ τουτῷῶ χρωμαι" ην δὲ μηδὲν ονῶγκοιον ἤ 
ι͵ 

ἊΣ 7 Ν ᾿ “ἷ « “ ᾿ς ᾿ 3 Ἵν 

κατ ὥολιν, τὸν μὲν ἱππὸν ὁ πῶις προάγει εἰς ΦὙΡον, 
» Ν » »" ΕἸ ΕῚ « νων ἃ Ε 

ἐγώ δὲ περιπάτῳ χθώμῶι τῇ εἰς ἀγρὸν ὁδῶ ἴσως ἄμεινον, 

Ι6 ὦ Σώκρὰτες,. ἢ εἰ ἐν τῷ ξυστῷ περιπατοίην. ᾿ΕἘπειδὰν δὲ 

ἔλθω εἰς ἀγρὸν, ἥν τε μο! Φυτεύωτες τυγχώνωσιν, ἤν τε 

νειοποιοῦντες, ἤν τε ααειρατεει ἥν τε καρπὸν προσκομίζοντες, 

ταῦτω ἐπισκεψάμενος, ὅπως ἐκαστα γίγνεται, μεταῤῥυθ- 

17 μίζω, ἐὼν ἔχω τὶ βέλτιον τοῦ παρόντος. Μετὼ δὲ ταῦτα ὡς 
Ν ἣΝ » Ἂς δι γτ ἃς Ν “ « , ς » 

τὼ πολλὼώ ἀναβὰς επὶ τὸν ἵππον, ππασωώμῆν ἱππασίαν, 
«ς ᾿Ν 5 Ἂ ͵ «ς 7 - 2 “" ᾿ς Ε] 

ὡς ὧν εγῶω δύνωμαι, ομμοιοτωτῆν τῶις ἐν τω πόλεμω ανῶγ- 

2 ε ͵ὔ Ε ᾿ "» ΄ 4 

καίὼϊς ἐππασιωΐς, οὔτε πλαγίου, οὐτε κωταωντους, οὔτε 

7, ΄ 3 » 3 7 5 , "“ δ Ν 

ταζρου, οὔτε ὄχετου ὠπεχόμενος' ὡς μέντοι Φυνωτον, 

13. ἐπιμελούμενον] Οαε!ξ, Ῥαγὶῖ. Α. 
Ο. εἰ ΓΠρί. ἐπιμκελόμενον. Ἰεῖπάε χρὴ 
ΡΓῸ χρῇ Ροπίατχῃ ἴῃ ᾿ἰΌτῖβ. οπηπὶ 5 
ΠΟΙΓΕΣΧΙ ΡΓΙΠ1115 (ΔΊ ΓΆΤΙΙΙ5, 

καὶ ὅπως ἀσκεῖς τὰ τοῦ σολέμου) 
Ησοο πηετηθτατῃ ἴῃ εὐἀϊτίοπε Ζειυπίαπηα 
εχοϊάϊε. εϊπάς ταῦτα μὲν ἡδέως Ρα- 
τ ὉΣ 

14. ἀνίστασϑαι] ἘΔά, νεῖι, ἀνθίστα- 
σϑαι : νψεγάτη εἰίαπι τηᾶτρὸ ὙΊ]οΙ, 
ἄαι. εϊπάς δϑεάετη οὰπὶ ΟΕ, εἐ 
Εἰρῆ, δεόμενον, ηαοά νἱτίατη σοττεχὶξ 
Βτοάξουβ, αὐ ἔξοϊςξ τηδηὰβ [δουπάα ἴῃ 

Ῥατ, Α. 
Κἂν μέν «,( Οαεῖξ, μέντοι ουπὶ Ρα- 

τι. Α. 
15. προάγει] Ῥατγ, Ὦ. ἃ Ρτ πᾶ 

τηᾶπα ἄγει ἀαῖ. 
16. δὲ ἔλϑω] Οπλίτίαπε δὲ Ῥατ, Ο. 

᾿σπείροντε; Ουεὶῇ. ἃ ῥγίπια τηᾶπὰ 
σπείραντες Βαθεῖ, ἀεῖϊπάε μεσαῤῥυθ- 
μίξω. 

17. ἱπσπασάμην) Ἑπηαίίατε ἴοϊεο. Ὠς 
τε σοτηραᾶῖα Ηἰρρδγοῃϊοὶ ἴ, 8, ἀε 
Ἑφυϊτατίοπε ἰἰϊ, 7. εἴ οΆΡ. 8. 

“σα. ὦν νυν, 



ΑΔΑΡ, ΧΙ. 69 
»"ἋὉ᾽ "»ο“΄ὔᾧὕ7Ἴ3ὦ 3, »» :. ΕἸ »-» Ν “ 

ταυτῶ ποιουντώ, ἐπιμέλομνωι μή ὡποχωλευσῶι τὸν ἱππον. 
᾽ ὭΞ Ἀ »“᾿" ΄ « »“᾿ 3 ᾽. Ν .«“ 

Ἐπειδὼν δὲ ταῦτω ψενήτωι, ὁ παῶὶς ἐζωλίσας τὸν ἱππὸον]8 
3) ΕΣ 7 - ΄ ᾽ ΔΝ » ! ἘΜ δ ] 

οἴκωδε ἀπάγει, ὥμνω Φέρων ὠπὸ τοῦ χώρου, ἡν τι δεω- 
5 "7 Ε Ν λ Ν λ ,7ὔ Ν Ν » 

μεϑα, εἰς ὡστυ. Ἐγω δὲ τὼ μὲν βάδην, τὰ δὲ ὠπο- 
Ν Ψ 3 7] ε 9 πω ς΄ ἢ 

δοωμὼν οἴκαδε, ὠὡσπεστλεγγίισώμήν. Εἰτα δὲ ὠρίστω, ὦ 
κῃ “ ͵ ὰνς . 7 ΄ Ψ 

Σώκρατες, ὅσον μνῆτε κενὸς μήτε ὡγῶν πληρής διημερεύειν. 
τ κ .“ ᾿) ΕΣ Χ ὯΡ 79 , 5 ; ΄ 

Νὴ τῆν Ηραᾶν, εῴην ἐγω, ὦ ἰἴσχόμωχε, ὡρεσκοντως ὙΕ19 
» -“, ΄ΤΝ Ἂς .᾿ἷ ΄-“ 3 -“ ͵ 

μοι τωυτῶ ποιεῖς. Τὸ γῶρ ἐν τω ὠὑτω χρόνῳ συνεσκευ- 
Ἢ -» »“΄ ἊΝ εὗ « ,ἦ ᾿" »“Ὕ Ἂς 

ὡσμενοις χρήσϑαι τοις τε πρὸς τήν ὑγίειαν κωὶ τοῖς πρὸς 
᾽ς πὴ 7 -»“ ΕΣ ΄Ν Ἃ 

τήν ρωμήν πωρωσκευάσμασι, ποὶ τοις εἰς τὸν πόλεμον 
5 »"-Ὃ» "»“΄᾿ » 5 ἢ »“2᾿ 

ἀσκήμαωσι, καὶ τῶις τοῦ τἀλούτου επιμελείοωις, τωὐυτῶ 
7 -" 7 “Ὁ ᾿ τ - .« » »" 

τάντῳ ὡὐγωώστώ μοι δοκεῖ εἶναι. Καὶ γάρ, οὁτι ὀρϑῶς ο0 
« 7 3 "»" ε εἶ ΄ Τα 

ἑκώστου τούτων ἐπιμελῆ, ἱκωνὼ τεκμηήριω τοωρεχη" 
ε ᾿, 7 Ἂς 5 ΒΡ « σὺν ᾿" Ἂ ΝῸ 

ὑγιωίνοντώ τε γὰρ καὶ ἐῤῥωμένον, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, σὺν 
-»Ἥ -» ὉΠ ΩΝ 2 "» « 7 

τοῖς Θεοῖς σε ὁρωμεν, καὶ ἐν τοις ἱππικωτάτοις τε καὶ 
27 ὮΣ ᾿ ᾽ Ἧ “, ΡῚ 

πλουσιωτάτοις λεγόμενον σε ἐπιστώμεθω. Ταυτῶ τοί- 2] 
2 Χ Ἂν ν} Ἂν » εἰ» τ " 3 

γυν ἔἐγω σοίων, εῷη, ὦ Σώκρατες, ὑπὸ πολλων τῶνυ 
“Ὁ Ν ᾽. 53 4 Ἄν ε ἘΤΠΩΝ: 

συκοζωντουμνωι" σὺ δ᾽ ἴσως ὥου με ἐρεῖν, ὡς ὑπὸ τολ- 

λῶν καλὸς κὠγωθὸς κέκλημαι. ᾿Αλλῷ καὶ ἔμελλον 22 

Οὐοὶβ ἀϊοίίαγ ξηραλοιφεῖν, ξηροτριβεῖ- ἐσιμέλομω.} Ματρο δίερῃδη. ἐσίμε- 
σϑϑαι εἴ ξηρολουτρεῖν. ἀἴηιιε Πἰπο Ρ]αῖο λοῦμαι ἀπποίανϊς. 

ὃ. ἐξαλίσας) Τ)ὲ αἱϊι πος σοτηρᾶγα 
Νοῆτγαπη ἠδ τὰ εαυεῆτὶ 5, 3. εἴ Ατὶ- 
Πορμδηΐβ Ναες5 νεσία 32. οὐτῃ ἴοΠο- 
1115 βιγεθοῖβ. 

τοῦ χώρου] Ουεϊῇ. εἰ Ρατ. Α. Ο. Ὁ. 
ΟΠ ταητ δττϊου ] ΠῚ. 

ἀποδραμὼν) ΜΊΤΟΓ πετηϊπὶ [πϊετ- 
Ῥγεῖυ π) αἰ ΡΙ ΟαΠΠ ργθεροηιοπετῃ, ἃ 
16 δἰϊεπάαπη. 

ἀπεσσλεγγισώμην) ἀπεστλαγγισά- 
μην Ῥατιί. Α. Ὁ. Γμάοτετὴ ραϊνετγετη- 
4ὺς (οἷθο ἀεξίεγρεγα τὶ}, Ατιῆο- 
τε} ὲ5. ἀε Μίγαθι]. ο. 113. ἀε Ἰ4ρ1}}}5 
“Ετμα δ νατῖ]β : ταύτας δὲ οἱ “Ἕλληνες 
λέγουσι σὴν χροιὰν λαβεῖν ἀ-τὸ τῶν 
δελεγγισμάτων ὧν ἐποιοῦντο ἀλειφόμενοι. 
Θυοὰ Ἰάεπι ἐλξζα πη πατταπβ Αροὶ]ο- 
ΠΝ 4») ὅδ. αἷἴ ; ἵνα Ψήφοισιν ἀπω- 
μόρξαντο καμόντες ἱδρῶ ἅλις" χροιῇ δὲ 
κατ᾽ αἰγιαλοῖο κέχυνται εἴκελαι. Ἦοο 

ἰὴ ΡΏΘαΙΟ {εξϊ, 36, ἱδρώτων ξηρῶν ἀὰ- 
χιῖ, 

19. Τὸ γὰρ] Εαάα, νεΐετγαπι εἰ στε], 
σῷ τηῦτανις (δῇ). ἰᾳυ 5. συνεσκευ- 
ἀσμένοις 6κ ΑἸάϊΐπα οὰπὶ ϑίερῃᾶπο τα- 
νοοᾶν!. συνεσκευνασμένως 6ΟχΧ Φαπίϊηα, 

Βαάφοὶ Οοτηπηεης. Ὁ. [,. ΘΕΙΕς Ρατι!, 
ταροῖε οὔτη Ζεαηῖο ϑεῖῆκε ; σαοά 
ἱπίεγργεαίῦ Ζεαπα οορ μέλη, βημεὶ, 
ΤΠ πὰ ἰοδιϊοπθ τ 14πὶ οἰϊπιὶ ἀεΐεπαε- 
τὰ ἰπ ΓΤ οχίςο Οἵ. 

ὑγίειαν] Οοά, 1ἰὶρί, εὐ Ῥαγ, Α, Ὁ. 
1). ὑγείαν. Ατισυ! πὶ τοῖς Δῃΐα πρὸς 

τὴν ῥώμην δαἀίοίνὶ δχ τυᾶγρῖης ΠΟΙ, 
Ουεϊξ, εἰ Ραε, Ο. Ὁ). φάθι δηηοίαγα 
οτηῖῆς Ζεαπε. [ϑ)εϊπάβ πρὸς τὸν σόλε-. 
μον εἰ ἀρυά Βυάερωχσῃ ], ο. ἰη Οὐ. 
Γρῖ, συεὶξ, 

20. ἱππικωτάτοιςς τι ΡαΠΙ, Ο. Ὁ. 
σε οτηϊττπῖ, 

"0 



ο “]«ΟΟΝΟΜΊΟΙ 

δὲ “,“ν 9} “9 ΄ “ 3. ὦ 4 

εγώ, εᾧην, ὦ ἰσχομώχε, τουτὸ ἐρήσεσϑιαι, εἰ τινῶ 
Ν 9 ᾽ » γω ε 

καὶ τούτου ἐπιμέλειων ποιή, ὅπως δύνη λόγον διδόνωι καὶ 
7 4 ἃ ε: ν 

λωμβάνειν, ἥν τιν! ττοτὲ δέη. 

Σώκρατες, 

Οὐ γὰρ δοκῶ σοι, ἔφη, ὡ 

αὐτὼ ταῦτω διωτελέϊν μελετῶν, ἀπολογέϊ-᾿ 

σϑαι μὲν, ὅτι οὐδένα ἀδικῶ, εὖ δὲ ποιῶ πολλοὺς, ὅσον 

ἂν δύνωμαι. Κατηγορεῖν δὲ οὐ δοκῶ σοι μελετῶν ἀν- 

ϑρώπων, ἀδικοῦντως μὲν καὶ ἰδίω πολλοὺς καὶ τὴν πόλιν 

23 καταμανθάνων τινὰς, εὖ δὲ ποιοῦντως οὐδένω ; ᾿Αλλ᾽ εἰ 

καὶ ἑρμηνεύειν τοιαῦτα, μελετῶς, τοῦτό μοι, ἔφην ἐγὼ, 

ἔτι, ὦ Ἰσχόμαχε, δήλωσον. Οὐδὲν μὲν οὖν, ὦ Σώκρω- 

τες, πριύρμεαι, ἔφη, λέγειν μελετῶν. Ἢ γὰρ ἀΑΉΝΝ 

θοῦντός τινος τῶν οἰκετῶν, ἢ ἀπολογουμένου. ὠκούσας, 

ἐλέγχειν πειρώμωοι, ᾿ μέμφομαί τινῶ πρὸς τοὺς Φίλους, 
ΝΡ» “ἮΝ ᾽ὔ Ν » » 7 

ἢ ἐπωινῶ, ἢ διωλλάττω τινὰς τῶν ἐπιτηδείων, πειρώμενος 
ΕΝ 

διδάσκειν, ἃ ως συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶνοι μωδθα ή 

94 πολεμίους. ᾿Ἐπιτιμῶμέν τινι στρατήγῳ συμυπθαρίνερβὶ ἢ 

ἀπολογούμεξω ὑπέρ του, εἴτις ἀδίκως αἰτίαν ἔχει, ΠῚ 

22. ἤν σιν] [π᾿ ἴΠτυγα ζοσὶρία πη Ὧδ- 
Ῥεῖ συεϊξ, ΟἿΣΙ τινὰ ἔα} 38 δηΐεα νἱάε- 
ἴΌΓ. 

μελετᾷν] [π᾿ Τἰταγα [οτὶ ρα τα Παρεῖ 
ΟἸεῖῖ. αὐϊ ἀπῖεα μελεσῶν [οτίρτιι πὴ 
ἔαετγαΐ : {εὰ Χεπορθμοη ρῥτρτϊε τπἢ- 
πἰταπὶ τη πὶ Ρτορίεσ (εαθηβ ρᾶΓ- 
τεἰοὶ ρίαπὶ καταμανθάνων. 

σοιοῦνσας οὐδένα] Ηδος εἰ Ἰεξιῖο 

εἀά. ργ. ϑιίγεθδβὶ, συεῖξ, ἀθίεττα 51ε- 
Ῥῇδπο, Ζειηῖο εἰ ν εκίο. Ορρο- 
Ὠσηΐατ δηΐτα ἱπνίσεπι ΠῸΪ νεγθα ἀδι- 
κοῦντας εἴ εὖ ποιοῦντας. ϑαρετθαβ εἴ 
ΤΠ] ατῖὰ5. ἥτπ! ξαϊῆξε ΠΓΟΠοτηδοῆαβ, 
ἢ ἀϊχιῆει πεπιϊπετη ἴα δηϊπηδάνετγς- 
ἰεγα, ααϊ ἀς οἰνίθυς νεὶ ραϊῖγία Ὀδπὲ 
τηεγατὶ οαρίδς ὈΓΘΟΙΕΓ [ε, ἱπεέερῖε ρυ- 
ταῦθαὶ Ζευης ορροῃηὶ 1 ̓ηνίοεπη νο- 
οαθαΐα “πολλοὺς, σινὰς, οὐδένα. Ῥτιτηα- 

τὰ πὶ ποτήξῃ εἰ τινὰς, ουἱ δὐϊαπραη- 
ἴΓ νεῖρα ἀδικεῖν εἴ εὖ ποιεῖν" ΔῸ Πῖ5 
ψεΓὉΪ5 ρεπάεηις πολλοὺς, ἀεἰπάς οὐδέ- 
να. Ἦξεςο εαυϊάεπι ποη τποηυϊῇεπη, 
ὨΪΠ τασυ! θὲς ἴῃ ἀροτγίο νἱεῖο ΝΥ εἰῆκε. 

23. ἔφην ἐγὼ, ἔπι] Ουε]ῇ. ἔφην ἔτι 

ΕΝ 

ἐγὼ, αὐυοά οπλῖῆιτ ἀπηοίατε Ζευπε. 
Ηϊς ογάο ταϊῃὶ ρῥγβίεσεπάυβ εἴ νἱάε- 
Ῥαΐαγ, Πεῖπάε ἀπολογουμένων Ῥατῖζ, 
Ώ. 

πειρῶμαι] Θυξ νυΐβοὸ Τεα δ ηζΓ 
δ σι ἄν ψεύδηται, ποπ [πὲ ἴη εἡά, 
νοεῖς. εὖ ἀείμης ἴῃ ᾿ἴρτο Θαεϊῇ. ΕΠ ρΓ, 
Ῥατ, Ὁ). πεο γεάάϊτα [απ ἰῃ νεγῆοηδ 
ϑίγεῦθοὶ εἰ ΟΑΔπΊεσαγ! ; αυᾶῖα τοξϊα 
οὔχϊῆε Ψγεῖκε : [{εοϊαίεγαι εἰἰαπὶ 
Ζειπε. 

ὡς συμφέρει] Ζειπίαηα ουπι γε! ἷ5 
εἀά. ὥστε ἀξάεται, (αἰ ΐαπα ὥς, πο- 
ἤτγατη Υ εἰ κίαπᾶ. 

24. ᾿Επιπτιμῶμέν τιν] Ὠεεῆε αἰϊηυϊά 
Ὁ ἱπίτῖο, σετίς ρατιίου ας αυδίάατη, 
εδτερὶς πῆς εἰ δὐἀτηοηαϊς Ψν εἰῆκα, 
αὰϊ Ἰοσατη, υἱἱ πυπο νυϊρίας οχίαξς, 
Ἰητετργοίδταγ: Ῥοῦγο Ομ ἀπά {εηίξές 
αῤμα ἐηιρεν αἱ οΥ ε71,) ἀσοιβαγημς αἰϊφιεηα 
(γελίεπι), απ. ΜΊΏΙ ἀξεῆξ δ ἰπϊτῖο 
νἱἀεπίυγ νετθᾶ Καὶ ἐν τῇ ἡ ὦ} γεὶ 
βγη Πα, αἰτίαν ἔχοι Ῥατιί, Α. Ο. Ὁ. 
Βεϊπάε βουλόμενοι Ῥατῖ(. Ὠ. Αγ": 



ΟσΑΡ, ΧΙΠ. γ1 
-“- Ν ᾽ ͵ » ΕῚ Ψ »"Ὃ5ὥ 

κατηγορουμὲν τῶρος ὠὡλλήλους, εἰτις ἀδίκως τιμωτωί, 
ἃ Ν Ν » “ 

Πολλάκις δὲ καὶ βουλευόμενοι, ὦ μὲν ἂν ἐπιϑυμῶμεν 
-“ 3 “ ἃ ᾽ ἣΝ ΄ 

τράττειν, ταῦτα ἐπαινοῦμεν" ἃ δὶ ἂν μὴ βουλώμεθα 
, “»“" γ) ᾽ 2] τ 

πράττειν, ταῦτω μεμφόμεϑα. Ηδὴ δ᾽, ἔῷη, ὦ Σώ- 
Ν ΄ ͵ μὴ 7 .«“ αι 

κρῶτες, κωὶι διειλημμένος «“ολλωώϑκις ἐκρίϑην, 0 τί χρή 
- ἣν »Ὁ “ 

σαϑεῖν, ἢ ἀποτίσαι. 
ε Ν »" 9 ΡΝ ΔΩ ὃ 7 

Υσὸ τοῦ; εᾧην ἐγὼ, ὦ ἸΙσχό- 
ΕἸ -“ὦ᾿ ΕῚ Ἃ ε ᾿Ν .- 

μωώχε᾽ ἐμὲ γὰρ δὴ τοῦτο ἐλάνθανεν. Ὑπὸ τῆς γυναι- 

χὸς, ἔφη. Καὶ τῶς δὴ, ἔφην ἐγὼ, ὠγωνίξι; ὅτῶν μὲν 
" »"» ΄ ΄ » »" «“ Ν γ» 

ὠληϑῃ λεγεῖν συμῷερη, πώνυ ἐπιεικῶς ὅταν δὲ ψευδῆ, 
ἌΧ νν ΠΥ ᾽ Ν δ 79 » Δ 

τὸν ἥττω λόγον, ὦ Σώκρατες, οὐ μὼ τὸν Δί᾽ οὐ δύνωμαι 
Ψ -“ 

Ἀρείιττω σοιειν. 
ΩΨ), Ύ. », ἮΝ Ἂ .) ᾿ 

Καὶ εγὼ εἰπον᾽ ἰσως Ὑῶρ, ὦ Ισχο- 

μαχε, τὸ ψνεῦδος οὐ δύνωσωι ἀληϑὲς ποιεῖν. 

ΘσΑΡΟΌΤ. ΧΗ. 

ΑΛΛΑ γὰρ, ἔφην ἐγὼ, μή σε κατωκωλύω, ὦ Ἰσχό- 

μώχε, ἀπιένωι δὴ βουλόμενον. 

Ἀρᾶτες . 

Μὰ Δί᾽, ἐῷη, ὦ Σώ- 
3 Ν 3 Ν 3 “ἢ 9 δ 7 ε 
Ἐπεὶ οὐκ ἂν ἀπελίοιμι, πρὶν παντάπασιν ἡ 

ἀγορὰ λυϑῆ. Νὴ Δί᾽, ἔφην ἐγώ. Φυλάττη γὰρ ἰσχυ- 

ρῶς, μὴ ἀποβάλης τὴν ἐπωνυμίαν, τὸ ἀνὴρ καλὸς κώ- 

γαϑὺς κεκλῆσϑαι. 
“" ἊΝ Ὁ 3 “ 

Νὺν γὰρ πολλῶν σοι ἴσως ὄντων 
᾽ ͵7 ΄ ΕἸ ͵, »Σ΄« δ ὁ » ΄ 

ἐπιμελείως δεομένων, ἐπεὶ συνέθου Τοις ξένοις, αγωμενεις 

ἃ δ᾽ ἄν μὴ βουλώμεϑα) Θαεϊξ, σὰπῃ 
της. ὙΠΙοΙ, σὰ δ᾽ ἄν μὴ βουλόμεϑα. 
Ἑάὰ. νείξ. ραγίτεγ βουλόμεϑα Παρεηῖ. 
τὰ σ᾽ ἀν Τ᾽ρί. ἀαι. τὰ δ᾽ ἄν μὴ Ραη. 

25. διειλημρμένο.) Περίϊοὶ ἐ]ἰα ζον- 
νεμίᾳ τβάαϊε ΨΥ ες. Ναπι τεὰβ 1ὰ- 
Ῥεθαῖυῦ αἰγατηνβ ἰῃ Ραγίεπι σοηῇ]- 
ἴμετα, 6χ ἰογηιαϊα, 485 (δαυΐτωτ, νεὶ 
ὅ σι χρὴ παϑεῖν νεὶ ὅ τι χρὴ ἀποτίσαι. 
1τὰ ϑΥεῖῆκε. Οείεγιτα να] ζαταηι διει- 
λημμίνως ςοΙτεχὶ ; ηυοὰ πυπΊ τεξϊε 
ἐεσατγίτη, ραίεθὶς εχ ἀϊραϊαιὶ5 δὰ Χε- 
ΠΟΡὮ, Ηδ]]εηΐοα 1. 7», 21. Ρ. 58. (ε44. 
διειλιημένως ῬατΙ, Ο, Ὁ, 

τὸν ἥστω χόγον] ϑοογαῖδς αἀϊοεδαΐας 
ἄοσετε στὸν ἥσσω λόγον κρείττω ποιεῖν, 

Ἰά οἵα ᾿πϊεγργεία (}]]}[1οὸ 5, 3. ἀυδπᾶπη 
νϑυθοτατα ἱπάιβτια σα ία ᾿ηΐδτίου ἢθ- 
τεῖ ροιίογ. σὸν ἥσσω Ῥατ, Α. Ο, Ὁ. 

Ο(αρ. ΧΙ]. τ. χατακωλύω) Ῥατ, Ο, 
Ὁ. καταλύω ἄδηι. ροί Σώκρατες τηδῖτ 
φο Ποῖ, δα άϊε ὁ ̓ Ισχόρμαχος. 

ἡ ἀγορὰ) Τὰρί, Οοάεχ ατισυϊαπι 
οταϊς οατ Ρατγ, Α. Ο. Ὁ. 

2. ἀποβάλῃς) Ἑάά. νεῖ. Ουεϊζ, 
Τρ. Ῥαγι, Α. Ο. Ὁ. ἀποβάλῃ ἀδηι. 

ἐστ] Ουε!ξ, ἐπὶ, ἀείηαάςα ουτ εἀά. 
νεῖῖ, Ῥατί, Α. Ὁ. Ὁ. εὐ Τιρί. ἀναμέ- 
νεῖν, ααοά νἱτα τη σοτγοσχὶξ Βγοάδθυς. 

Ρ4 

μεμα 



"ἃ “ ΟΟΝΟΜΊΙΟΙ 
ἌΡ" “ἤ Ν 7 ᾽ 7 » ὺλ ᾿ 

αὐτοὺς, ἵνον μὴ ψεύση. Αλλώ τοι, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, 
Ὡς Ι 2 Ἀν» ᾽ »-Ὁ-,, ᾽ “ π᾿. Ἂς ΄ Ε 

ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἐκέϊνά μοι ἀμελέϊτωι, ὦ σὺ λέγεις 
5) Ἂν » "" ΕΣ "»“-σ » ΄-“ ΄ὔ΄ ἕ Ἀ ΕΠ) 3. 

ϑέχω γῶρ επιτρύπους ἐν τοις ἀγροις. Πότερω δὲ, εγῶ 
"5, πῆ ἃ .“ -»“ ᾽ ͵7 

ἔφην, ὦ ᾿Ισχόμωχε, ὅτων δεηϑῆς ἐπιτρόπου, κατώμα- 
37 . » Ν ΑΝ ἡ “ ““ 3 - 

Θῶν, ἥν του ἡ επιτροπευτικὸς ὠνγήρ, τοῦτον ταείροῦ ὥνει- 
“ “ἢ εἾ »“ Ν ᾿ν ΠΩ 

σϑαι (ώσπερ ὁτῶν τεΐτονος δεηθῆς, καταμαθὼν, εὖ οἱδ' 
.“ 4 Ρ ς - -“; -“ Ἂ 

τί, ἥν που ἴδὴς τεκτονικόν, τοῦτον τειροὰ κτᾶσϑαι, ή 
ὰνΐ 7 Νν 3 ᾿ Ὰιἠ Ν “᾽ 2) 

φαῦυτος ππωιδεύεις τοὺς ἐπιτρόπους ; Αὐτὸς νη Δί, εῷη, ὦ 
ἤ ὯΝ νἀ Ν Ν «“ μ᾿ 

Σώκρωτες, τϑειρωμνῶι πωιδεύειν. Καὶ γῶρ ὅστις μέλλει 
5 7 «“ Ἰ πῶν. ΔΝ δι ται ἐόν, ΟΝ ν ᾽ 
ἀρκέσειν, ὁτῶν ἐὙω ἅπω, ὧντ ἐμοῦ ἐπιμελόμενος, τί αὐὖ- 

Ν Ν Ὁ "7 Ὁ: δος οὖν ᾿ ,7ὔ 2 ἣν ᾿ 

τὸν καὶ δέ. ἄλλο ἐπίστασθαι, ἡ ὥπερ ἐγώ ; εἰπὲρ Ὑῶρ 
ε 7 ᾽ »" " 7 δ᾽ 4 “, 

κῶνος εἰμιε τῶν ἐργῶν προστατεύειν, κοὼν ὠὡλλον δήπου δυ- 
᾿ 7 -“ἤ 3" ἃ, ᾽ 7 » -» 27 

5 ναωϊμήν διδάξαι, ὥπερ ὠὐυτὸς ἐπιστώμωι. Οὐυκουν ευνοιῶν 
“ 9 3 Ἁ . 7.5 ἘΌΝ » »" -“" 

σρώτον, εῷην ἐγ, δεήσει αὐτὸν ἔχειν σοι καὶ τὸς σοὶς, 
Ε »»" 5 “δ᾽ 5» Ν »"Ἥ . “4 .. 3 ᾿ 

εἰ μέλλοι ὠρκέσειν ὠντι σου πῶώρων. Ανευ γῶρ εὑνοίως 
᾿, ὩΣ Ξ » » “4 ᾽ ͵ 

τί ὑῷελος κου ὁποιωστινοσουν ἐπιτρόπου ἐπιστήμής γίγνε- 
ιν Ν ΞῚ 9} ξ ὧν 7, ΕῚ ᾿ Ἦν 

ται; Οὐδὲν μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἀλλά τοι τὸ 
᾽ "»" » “ ᾽ “ ᾽ Ν »"»" -“ε Ψ 

εὐνοειν ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς ἐγω πρῶτον πειρωμνονι παιδεύ- 
Ν »"»" Ε Ν »] Ἀ -“ὥΜψ 2 "»" "7 »] 

θεν. Καὶ πῶς, ἐγὼ εᾧην, πρὸς τῶν “εῶν εὐνοιῶν ἔχρῖν 

ὃ ᾿Ισχόμαχος] ἘἙΔά. νεῖ, οπηϊτυ πῖ, 

Ουεῖξ. Ραπί, Α. Ο, Ὁ. εἰ Τρ, ἢς οο]- 
Ἰοσᾶπὶ: ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἴσχ. Ὦε- 
ἴηἀς μοι ροΙ ἐκεῖνα οπηῖπε Οπε]Ὲ, 

3. ἐγὼ ἔφην] ΟΘυε! ἢ, ἔφην ἐγὼ, ἀεῖϊηάε 
οαπὶ εἀά. νεῖϊ. καταμαθεῖν, ασυοά νὶ- 
{π| σοτταχῖϊ Βγοάδουβ. 

4. Δί᾽, ἔφη] Ἑάά. νεῖε, ἔφη οπηῖί- 
ἴαης, {εὰ ἀἀάϊτ εἰἴατη πηᾶγροὸ ὙΠ]ΟΙΓ, 
Ἰεϊπάς ἐπιμελούμενος τηᾶτρο ΨΊ]ΠΟΙ, 
Ῥατγῖ. Α. Ο. Ὁ. Γἰρῇς Θαεϊῇ. ροῆεα χαὶ 
ἄλλων Οαεῖξ. ΟΟἸα πε} 1]α χὶ. 1, 5. 
Πα ἵπ (Βοοηονιῖοο ΟΧεπορλοη 1: 
φμοῃ Μ. (ίσονο ἰαΐίηιο {Ἔγηιοηὶ 1γ αυτά: 
ἐργερίης {6 ΓΙ λοπιασῆμς Αϊλεπίεης 
γοραΐμς α δοογαίε, μίγμηητιεν Α' γες 7α- 
γε αγὶς ἀεβάργαιε!, πιεγσαγὶ αἰ ϊλσιτπ 
απ μαπι αὀγμηι, ἀπ α {Ὲ ἐγ είμενε σοτι-- 
μεγὶΐ: Ἐξο σεγνο, ἡπφμῖΐ, ἦρε Ἰηβέεϊμο. 
ΠΩΣ ψωμὶ γπεὲ αὐγεπίε 14 τισι ἰρομηη 

μμδβιμῖίμν, οἱ ἱσαγῖμς πεα ἰλ]ισοη ῖα 
Μιρσεα!, τς ἐα, ψ μα ἐβο. Μεῖνε. ἀεδεί, 
Αηβοιεῖες αβσοη. ἱ. 5. ἐπεὶ δὲ ὁρῶμεν, 
ὅτι «ἶ σαιδεῖαι ποιούς τινος ποιοῦσι σοὺς 

γέους, ἀναγκαῖον καὶ παρασκευασάμενον 

τρε ἔφειν, οἷς σὰ ἐλ ευϑέρια σῶν ἔργων “ρο- 

σεξέιξξσῖι 

ἀρκέσειν} 51π|}}}15 εῇ Ἰοσιιβ ἘατΙρΙ ἀ 8 
Ηεϊεηεο 1290. οὐκοῦν σὺ χωρὶς τῆσδε 
δρῶν ἀρκεῖς τάδε; 

5. δεήσεῆ Ἑάά, νεῖτ. ΟΘυεὶ, ΓΤ ρί. 
Ρατί, Α. [εἀ Πΐς ἃ ρτίπια πιᾶπα, δεή- 
σειν. αυοᾶά οοἴτεχῖς Ο(αβα]ῖο. δεήσειεν 
τα] εὈαῖ Οδπηεγατ 5. : 

μέλλοι] Ουε]ῇ. Τἰρῇ, Ῥαγ. (, μέλ-. 
λει, φυοά ργεθΐετο. 

γίγνεται.) Τιρί, γίγνηται εχ σοττγο- 
δτίοπε μαῦρες. Ἐχ ἢ. 1. οοϊογετη ογᾶ- 
τἰοπὶς ἴῃ δοάεπη ἀγρατηφηΐο ἀυχῖς Οο- 
Ἰυτηε}1ἃ χὶ. 1, 7: 



σα Ρ. ΧΙ]. "8 

ἐ » -» 7 -“ ἣΝ 7] » »"» 

σοὶ καὶ τόϊς σοῖς διδάσκεις, ὅντινα ἂν βούλη ; Ἐὐεργετῶν 
ἢ Ε ς 7 “ Ν ᾿ ἘΜ τὸ ς ΥΩ: 

νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Ισχόμωχος, ὅταν τινὸς ἀγωϑοῦ οἱ Θεοὶ 

ἀφϑονίαν διδῶσιν ἡμῖν. 
-“ “ ὡᾷ 9) 2 Ν 2 

Τουτο οὖν λέγεῖς, εᾧην ἐγω, οτι 
« 7 ἕὼ ἴα ᾽ ἐατ ΣΝ ] 

οἱ ἀπολαύοντες τῶν σῶν ἀγωϑθῶν εὐνοί σοι γίγνοντωι, 

καὶ ἀγωϑθόν τι σὲ βούλοντωι πράττειν ; Τοῦτο γὰρ ὄργα- 

γον, ὦ Σώκρατες, εὐνοίως ἄριστον ὁρῶ ὄν. ἪΝ δὲ δὴ εὖ- 8 
 Ὰ 3, δ ς ΧΑ Ρ - 7 -“ 

νους σοι Ὑγένητωι, εν, ὦ ᾿Ισχόμωώχε, ἡ τούτου ἐνεκῶ 
Ἑ Ν 3} 2 7 7 « “- .«“ ἂν Γαυ - ἡ 

κῶνος ἐστῶι ἐπ τροπ ευθίν 94 οὐχ, οβούς, οτί κῶι εαὕὔτοις εὑ- 

7 4 ς 2 » "7 Ν ,» ν 

νοι πῶντες οντες, ὡς εἰῆειν, ἄνθρωποι, πολλοὶ ὠῦτων 
᾽ ὲ 3 δ Ν Ω Ὁ .«“ ὟΝ ὅς ἡ 3) 

εἰσὶν, οἱ οὐκ ἐθέλουσιν ἐπιμελεῖσίνωι, πῶς οὡῦτοις ἕστο 
“ ἃ , Ξ Μακε Αι τ 

ταῦτοω,, ἃ βούλονται εἴνωι σφίσι, τὰ ἀγωΐζά, ; ᾿Αλλὼ ναὶ 9 
ΕΝ 5. δον Ζ ες ΄ “ ᾽ ͵7 

μὼ Δι᾽, εῷη ὁ Ἰσχόμαχος, ἐγω τοιούτους ὁτῶν ἐπιτρό- 

σους βούλωμωι κωϑιστάνωι, καὶ ἐπιμελεῖσϑωι διδάσ- 

κω. Πῶς, ἔφην ἐγῶ, πρὸς τῶν ϑεῶν ; τοῦτο γὰρ δὴ τὸ 
ϑ,., πος 7 2 διδ' ἣν γ ᾿ ΝΟ 5 “» 
εγὼ παντάπασιν οὐ διθωκτὸν ὠμήν εἰνῶ!, τ ἐπιμελῆ 

ποιῆσαι. Οὐδὲ γὰρ ἐστὶν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐφεξῆς γε 
΄ 7 7, 3 -“ “ 

οὕτως οἷόν τε πῶντῶς διδάξαι, ἐπίμελεις εἰγῶΐ. 

6. διδάσκεις, ὅντινα) Ταπῖπα διδό- 
σκειν, Οπε]. ὅχινα ἃ ΡΥ πηὰ τηὰηὰ [οτὶ- 

Ρίυτῃ Βαροῖ, ἀεὶπάς βούλει. 
Δί᾽, ἔφη ὁ] Ῥατχι, (, ἔφην ᾿Ισχόμα- 

χος οτηϊίο ἀττίουϊο. 
ἡ. βούλονται) Ῥατιί, Α. ἃ ρτγῖπια 

τηᾶπα βούλωνται, Ὠαῦεῖ. Πεϊηάδ τοῦτό 

γε ὄργωνον ῬΑτΊ. 1). 
. 8. εὔνους σοι} Τὰ ΟΕ]Ὲ, ἔχεται ἃ ρῥτὶ- 

Τὴᾶ τηδηὰ εὐνοι σοι, [εἰ σοτοέϊοτ ᾿π6 

Μα]ὲ πυποῖαὶ ἀε Οο- 

[Ιὴ Ραηΐ. Α. εἴ εὐνου ἃ 
ἔεοϊς εὐνϑσσοι. 
ἀϊος Ζειπε. 
ῬΠτηᾶ τη η8. 

τσώντες ὄντες} Ταητπᾶ ογ τι ρᾶτί!- 
οἱρία πη. ἔσι ρῖὸ ὅτι Ρατιί. Ὁ. εϊπάς 
σὶ ἀγαϑὰ εὐά. νεῖτ, εχοερία Οαθα!. 
εἰ Θσυε]ξ. εἰ σφισι τί ἀγαϑὰ, Ῥατ, Ο, 
Θεά Ὁ. οὐὐῆο ἔσται ἀαῖ τι ἀγαϑὰ, 
Α. ἔσται-τσι ἀγαϑα. Ιπ ἰρίᾳ οτὰ- 
τίοπα ἀυταἱοαϊατη οἵδ τπεγηθγατη 11- 
Ἰυαὰ πολλοὶ αὐτῶν εἰσιν οἵ ρμοξ τνάντες 
ὄντες αυδῇ δθίοϊιιε ροῆῖαπι. Μὶάςε 
δὰ οἂρ. 17, 2. 

9. ἐγὼ ποιούτου:) ἙΕαά. νεῖῖ. εἰ 
Οαο!, σαπὶ Ῥαπ, Α. Ο. Ὁ. οπἰταπε 
ἐγὼ ς Ῥατ, Ο. εἰἰδπῈ ἐπιτρόπους Ὠ- 
ἴηἀθ βούλομαι να]ραΐαπι αὐ (οΟ]]ετγοῖ 
Ζουηῖα5, ΠΟ Ορὰ5. οτᾶϊ δαξϊοτίταῖς 
Οαε!ῇ, 

10. ἐσιροελῇ} [ΤΠτΕ]]Π|κ6 σινὰ. Δυη- 
τἰπὰ ἐπιμελεῖ (ῇα]. εἰ Ηαϊεηῆβ ἴῃ 
ἐσπικελεῖς τααϊανῖτ, φαοα οἰξ ἴῃ τηᾶτ- 
δίπθ Βῖθρῃ. 

ἐστὶν, ἔφη] Οπεὶῖ, οαὐπὶ Ρατγῖ, Α. 
ἔφην. εἰπὰς διδάξας εἀἀ, νεῖῖ. ρτε- 
τεῦ Οαἤδὶ, νοιαπι οἵ δἰίατῃ ἴῃ τηδγρ;. 
ΨΊΠΟΙ, 

ἐπιμελεῖς} Οπεὶξ, Ρατγί, Α. οἱ Ὦ. 
ἐσιμελεῖσθαι. Ῥτα δεομένων Ῥατὶί, (, 
ἄδι δυναμένων. Οἴσετο (ΟΟΙπΊ6 δ : 
ον εὐ υἱηὶ Δί αὐ ηιοη  άηιμς Σἐ- 
οπδη) φμαρ τρήγαχιε βεπὶ ἐπιίηιοι βένπα αἱ {]-- 
βέμήα : πα εἰ φότιοίο στα οὔῇοϊ! ῥα- 
ΤΙ ΕΡ Ομ Ἱπρπογία (μὀιγαλὶίμν, εὐ {οηπ- 
πιϊομέο μετ ῥίμγηπα ἐξερίμη: φιϊα ἐρεῖτε 
ῥοῆη ἀμ τρίς ἀρόγε αἱ σμίφιαπι ἀἶοτ- 
γηἱεης ἡπῥέγατς ὃ 

Ποίους 11 



"4 Φ ΟΟΝΟΜΙΟΙ 
Σ Ν μ Ἄ. Ὅς “͵ ) ᾽7ὔ Ἄ", 7 ᾿ 

μὲν δὴ, ΕΎω εῷην, οἷόν τε; πάντως μοι σωζῷως τοὐτούς 
δ ΄ 47 Ν 2 Ύ ͵ Ν 5, 
ἰασήμηνον. Ἰίρωτον μεν, εῷη, ὦ Σώκρατες, τοὺς οἰνοῦυ 

3 » ται ᾿ς Ψ' μ »“ Ὧν Ν Ν 

ὠκρώτεις οὐκ ὧν δύνωιο ἐπιμέλεις ποιήσαι. Τὸ γάρ 
͵7 ΄ » -“ 7 “Ἅ 7 ΄ 

μεϑύειν λήθην εἐμποιέί πώντων τῶν πράττειν δεομένων. 
« 5 7 5 "»“ 7, » Νι5 »"»Ἀ 7 5» 

120 οὖν τούτου ὠκρῶώτεις μόνοι, ἐγὼ εᾧην, ὠϑθύνωτοί εἰσὶν 
Ε -“ ᾽ ἊΝ 7, πις ᾿ 

ἐπιμελεῖς ἔσεσϑωι, ἡ καὶ ὥλλοι τινές ; Ναὶ μὼ Δί᾽, 
Ε εν} «“ »-“-Ὕ {9 "7, Ων ἣΝ 

ἔφη ὁ ᾿Ἰσχόμωχος, καὶ οἵγε τοῦ ὑπνου" οὔτε γὰρ ὧν αὐ- 
εν , 7 ΠΝ ΄ »Ὡ“ 5 327 

τὸς δύναιτο καθεύδων τὼ δέοντα ποιεῖν, οὔτε ἄλλους 
΄ 7, “ » ἣ, " "ὰ τῇ 7, "δ 

18 παρέχεσϑαι. Τί οὖν, εγὼ εῷην, ουτοι ὠῦ μυόνοι ἀδύνω- 
ς "» 5 γ »Ἵ ὕ ΄͵ Ὁ ΝἬ.). 

τοι ἥμιῖν ἐσοντῶί τωύτην τήν ἐπιμεέλειων διδωχϑήναι, Π 
5 Ν ἊΝ ν Υὔ ΄ -“» "} 

καὶ ἄλλοι τινὲς τρὺς τούτοις ; Ἐμοίγε τοι δοκοῦσιν, εῷη 
ς«" ς »“Ὃ-Ὁ᾿ 3 Ψ᾿ "Α ΄ 

ὁ ᾿Ισχόμωχος, καὶ οἱ τῶν ἀφροδισίων δυσέρωτες, ἀδύνα-- 
Ξ᾽ Ὁ ΕΝ Ν "»" ᾽ -“Σ52: 

τοι εἰνῶι διδωχιϑήνωι Φλλου τινὸς μωλλον ἐπιμελέῖσθωι, 
Ν, 7 7 Ἂ » 7 ν 3 ψ' «ἢ,» 

14 τούτου.ι Οὐτε γάρ ἐλπίδα, οὔτ ἐπιμέλειων ἡδίονω 
ε«" ς« »-» »“΄᾽, ΄"»-ὦ᾿ »“Ὥ""υ 3 Ἃ ᾿ ἡ δὲ ΓἋ 

ῥοίδιον ευρεῖιν τῆς τῶν παιδικῶν ἐπιμελείως᾽ οὐδὲ μήν, 
. Ν ΄ 7 ες 3 ΄ 

ὅτῶν τπώρείη τὸ τρώκτεον, τιμωρίων χωλεπωώτέραν εὐπετες 
» ΠΥ ΩΝ Ἢ » ᾽ ΄ 7 5. ε )ὔ Ἧν 

ἐστι τοῦ ἀπὸ τῶν ἐρωμένων κωλύεσισωι. Ὕφιεμαι οὔν, 
δ ἣν 7 Φρ δον} » 9» “ 3 

καὶ οὺς ἂν τοιούτους γνῶ ὄντως, μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν ἐπιμελή- 
Ν 7 Ν 7 Ζ ν 3 9 Ἂς ω 

15 τὰς τούτων τινὰς κωϑιστάναι. Τί δὲ, εῷην εγώ, οἰτινες 

ΜΙΏΙ ἰσοὺς νἱτῖο- 12. παρέχεσθαη πιο] ]Πρε ποιοῦντας, 
ΐ σΔΡ. τ4. εξ. 

13. μόνοι] Ηος εχ (βῆδὶ). ϑιερῇ. 
(ξουπάα εἰ δίγεθβιὶ νεγῆοπε τεσερὶς 
ἴπ Ἰσοιπὶ να] ρατὶ μόνον Ζεαηθ, φυοά 
ετίατὴ οἵ τη Ραγ. Α. Ο. Ὁ. 

δυσέρωτες ) ΟἸσετο ΟΟΙ απ. 6}188 : Τα 
εἰϊαη Λὲ α σεμεγεῖς αὐπογιδμς αὐεῦ[μς, 
φαΐδως Ν᾽ (5 ἀεάϊ!άετῖί, πο αἰσμαά φμῖά- 
ψμαρ ῥοηέ σορίίαγε, φμαπι ἐμαὶ φποά 
αέϊρι. Ναρι υἱδῖς ἐγμποά! ῥεἰϊοξξμς 
απῖρις πέσ ῥγάθηιίμηη γμσμηαϊμς φηιαηη 
,ωξωπι ἰδιαάϊπῖς, πεὸ μμῤῥ σίμη σγα- 
τἴως σμαηι ἔχον αὐίονιέπι σμβι αἰ ατὶς ἐρο- 
2βιρπαί. 

14. εὐπετές ἐστι] [Π|ε]Πρὲ οχ ῥείογα 
πιθτηῦτο εὑρεῖν, ααοά ἴῃ ἰρίο (εχἴα 
ΡΟΠῚ τηα] υἱὲ Τιβοποίαν! 5. 

Ὕφέιμα, οὖν μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν) 
Ὑγεῖκε δα αἰϊεγαση τηετη Ὀγα πὶ ἰητ6]- 
Ἰρῖς ὥστε, εἰ περαιίοηετη νεῦθο ὑφίε- 

μαι ἱπεῖῆῖε σεηΐει. 
[ὰ5 εξ εἰ ἐσιχειρῶ (οτ επάατη νἱάξ- 
Ῥαΐυγτ. 81ς εἰ ἴῃ Ουζορ. νἱῖϊ!. 8, Ζ6. 
ἐσεὶ μέντοι καὶ αὐτοὶ γιγνώσκουσιν, οἷα 
σφίσι τὰ πολεμιστήριω ὑπάρχει, ὑφίενσαι, 
καὶ οὐδεὶς ἔπι ἄνευ τῶν Ἑλλήνων εἰς πό- 
λεμον καϑίσταται. ϑίτη! 5. νἸάουὶ ρο- 
τε ποῖτο ἰΙοσυβ. ἴῃ Ηε]]επίοἱ5 υἱϊ. 4» 
9. ὑφήσεσϑαι δὲ οὐδέπατε, ἣν παρὰ τῶν 
πατέρων παρέλαβον Μεσσήνην, σαύπης 
στερηϑῆναι. 5εὰ ἤρπὶβοδτο εἢ τα]- 
ἴασαι αϊνετία. Ῥαυϊο ἢπη]ον εἢ Α- 
Ὠδὺ. 111. 2). 3. δὲῖ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ 
πειρᾶσϑγα:., [εἀ ἴδιάετι ν. 4, 5. εῇ 
ὁφᾶτε---ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ἡμετέ- 
ραν εἶναι. ἴεἀ τηΔ]}1π| ὑφίεντων [οτὶ ρα τη, 
1. 6. νἱξδῖος. ἴβ δρῃοίουπε, εἰ ἐς ροΐ- 
[εἤοπε ει ποῦϊβ ἰρῇ οοποεάσπέ. 
Ουπι ἱπδηϊεῖνο εἰ εἰἴατα Μετηονσ. ἵν. 
8, 6. οὐδενὶ ἀνθρώπων ὑφείμην ἄν εὖτε. 
βέλσιον οὔϑ᾽ ἥδιον ἐμοῦ βεβιωκέναι, 
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αὖ ἐρωτικῶς ἔχουσι τοῦ κερδαίνειν, ἤ καὶ οὗτοι ἀδύνωτοί 

εἰσιν εἰς ἐπιμέλειαν τῶν κατ᾽ ἀγρὸν ἔργων τοαιδεύεσϑαι ; 

οὐ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ ̓ Ισχόμωχος, οὐδαμῶς γε, ἀλλὰ καὶ 

Οὐδὲν 

γὰρ ἄλλο δέ, ἢ δέξαι μόνον αὐτόϊς, ὅτι κερδωλέον 

ἐστὶν ἡ ἐπιμέλειω. 

ψ 3Ψ 7 3 ΕΣ Ἀ ͵7 ᾽ Ψ, 

σωνυ ευωγῶωνγοι εἰσὶν εἰς τὴν τουτῶν ἐπιμελείων. 

ΠΝ Ν ΕΣ "} ᾽ Ὺ δὲ ΟΝ 

Τοὺς δὲ ὥλλους, εζην εἐγω, εἰ εγ-1ῦ 
ἴω δ} πὶ Ν γ Ν Ν Ν 

κραώτεις τε εἰσὶν, ὧν σὺ κελεύεις, καὶ πρὸς τὸ Φιλοκερ-- 
δὲ Ἢ ͵ 93} “ἢ 3 7 Ὧν ἂν ͵7] 

εἰς εἰνωί μετρίως ἔχουσιν, ὁπὼς ἐκδιδάσκεις, ὧν σὺ βού-- 
ἢ -“ 7 ἢ « »" 5} ͵ 5 ᾿ 

λει, ἐπιμελεῖς γίγνεσθαι ; ὥσπλως, εῷη, πάνυ, ὦ Σώ- 
.« ἈΝ ͵ΣΝ Τ᾿ », ,, , »"»" 

ἌπΩ ὁτῶν μεν γαῶρ πῆ ας να ἴδω, καὶ ἐπαινῶ 

καὶ τιμῶν πύρα μεν αὐτούς" ὅταν δὲ ἡ μΕ ΡΉΗ, λέγειν 

τε πειρώμαι καὶ τοοιεῖν, ὁποίου δήξεται αὐτούς. Ἴ1:,17 

ἐγὼ ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, καὶ τόδε μοι, πωρωτραπόμενος 
-" ͵7 "“ ΄ » Ἂς 2 ΄ ΄ 

του λόγου περὶ τῶν τπηαιδευομιένων εἰς τὴν ἐπιμέλειαν, δή- 
ὃν ᾿ς 5 ΦᾺΆ 3 - -Ὡ“7᾿ 

λωσον [περὶ τοῦ πωιδεύεσιϑ αι], εἰ οἷόν τε ἐστὶν, ἀμελῆ 
3. ὡἷΝ ",) “) -“ 3 -» 3 Ν ᾽ " « 

οὑτὸν ὄντῶ ὥλλους ποιεῖν ἐπιμελεῖς ; Οὐ μὼ Δί᾽, ἐῷη δ 18 
ἐς ΕἸ ΄ -»“ ΄Ν 37) 4 5 ΩΝ 

Ἰσχόμωχος, οὐδὲν γε μῶλλον, ἡ ὥμουσον ὄντω αὐτὸν 
4 ὯΝ -“ Ν᾿ ἐν, -»" 7 

ὥλλοὺυς μουσικοὺς ποίει. Χωλεπὸν Ὑῶρ, τοῦ διδωσκά- 
»“"Ὕ « 7 »" "»“᾿ "»“σ 

λου πονήρως τι ὑποδεικνύοντος, καλῶς τοῦτο ποιεῖν μω- 
Ψ Ν 3 »"» «ς ψ »"ἭἪ ες 

Θ έν, κῶι ὠμέλειν Ὑε ὑποδεικνύοντος τοῦ δεσπότου, χῶλε- 
χ ᾽ -“ ᾿ ΄ ε ᾿ 7 

πὸν, ἐπιμελήη “εράποντω γενέσϑαι. Ὡς δὲ συντόμως 19 
5» -“ » Ἀ 7 ἈΦ) ἢ 3 »"» Ἂς 

εἰπεῖν, πονήρου μέν δεσπότου οἰκέτως οὐ δοκῶ χρηστοὺς 

κατωμεμωϑηκένωι" χρηστοῦ μέντοι πονηροὺς ἤδη εἶδον, 

16. πρὸς τὸ φιλ.] Εχ Ουεϊξ, ἀεαϊε 
Ζεαπε, αὐοὰ ϑιίθρῃδηὰς νυϊραῖο σῷ 
Γαδιταῖαγη νοϊαϊ. Μίτου Ἰοοὰπη 
Ρίαπε βϑιηϊπαπιὶ ΠῸΠ ΟσοΙηρδγαίι ΠΊ 
ἴαρτὰ 1, 21. ἀλλὰ καὶ πάνν σφοδρῶς 
πρὸς τὸ ἐργάξζεσγω, ἔχουσι. αΌΪ νἱάε 
ηποίαία, 

ὅπως] ὙΥ εἰἴῆςςε πῶς {οτγθεπάστη σεη- 
(αϊε. Βεϊπάς ἐχδιδάσκῃς (αεϊξ. 

ὧν σὺ βούλει] ΒτΙοάεοί οοη͵]ςξϊατγατη 
8 Οπιεγατῖο εἴ ϑίερπαπο ριοθαιδπι 
ῬΙῸ ὡς τεροίαϊε Ζειπα. 

ἐπιμελομένους} (ὐε]ξ. οατη ῬαχΓ. Α. 
σ. Ώ. ἐπιμελουμένους. 

ι7. περὶ τοῦ παιδεύεσϑα] Ηρα νεῖ- 
Ὅδ ρΡ᾽απθ ἱπα} 1 (ητ, ἰοτς ἐχ νᾶ- 
τἰείατα ΠΠΠογατη, 488 ρτοδάππί, περὶ 
σῶν παιδευομένων, οτία. Ἰρίταν [εο]αῇ, 

τ8 οὐδὲν γε] Ἀεξὶς (Θ06}}. γε οτηϊῖ- 
ἴετε νἹάσίωτ, 

ἀμελεῖν. γε] Απβοτεῖες Εἔοοη. 1. 6. 
οὗ γὰρ οἱόναε μὴ καλὼς ὑποδεικνῦντος, 

καλῶς μιμεῖσθαι; οὔχ᾽ ἐν ποῖς ἄλλοις 

οὔτ᾽ ἐν ἐσισροσείᾳ" ὡς ἀδύνατον μὴ ἐστι- 

μελῶν δεσποτῶν ἐπιμελεῖς εἶνα; σοὺς 

ἐφεστῶτας. ΌΪ ναϊρμαϊατη ἐσικελείᾳ 
δεσσοτῶν εχ Οοαΐος 1 Ἰρῖ. σοτεθχὶ ς ὄρ 
τῶν δἀάϊταπι τηαἰεῦαι (απηογατὶας. 



"6 β ΦΟΟΝΟΜΙΟΙ 

οὐ μέν τοι ἀξιμίους γε. Τὸν δὲ ἐπιμελητικοὺς βουλόμε- 

νον ποιήσωσϑαΐ τινως καὶ ἐφορατικὸν δεῖ εἴνωι τῶν ἔργων 

καὶ ἐζετωστικὸν, καὶ χάριν Θέλοντα τῶν κωλῶς τελου-- 

μένων ἀποδιδόναι τῷ αἰτίῳ, καὶ δίκην μὴ ὀκνοῦντω τὴν 

20 ἀξίαν ἐπιϑέννωι τῷ ἀμελοῦντι. Καλῶς δέ μοι δοκεῖ 

ἔχειν, ἔφη ὁ Ἰσχόμωχος, καὶ ἡ τοῦ βαρβάρου λεγομένη 

ὠπόκρισις, ὅτε βασιλεὺς ἄρω ἵππου ἐπιτυχὼν ἀγωϑθοῦ, 

παχύνωι αὐτὸν ὡς τάχιστω βουλόμενος, ἤρετο τῶν δεινῶν 

τινὰ ἀμφ᾽ Ἱἵπποὺς δοκούντων εἶνωι, τί τάχιστα πωχύνει 

Ἱππον' τὸν δ, εἰπεῖν λέγετωι, ὅτι δεσπότου ὀφθαλμός. 

Οὕτω δ᾽, ἔφη, ὥ Σώκρατες, καὶ τἄλλα μοι δοκέι δεσ- 

πότου ἐφϑιωλμὸς τὰ καλά τε κῴγαϑα μάλιστα ἐργά- 
ᾧσϑαι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠῚ, 

.--: 

ε Ἃ 7 ΠῚ] 2... ΣΝ -»“»Ἢ 7ὔ 

ΟΤΑΝ δὲ σαραστήσης τινὶ, εῴην εγὼ, τουτο καὶ πώνυ 
3 “ “, δὲ ᾽ -“» " δ Ν 7 ὦ. ΝΣ 
ἰσχυρως, ὁτι δει ἐπιμελεῖσθαι, ων ὧν συ βούλν, ἡ ικανὸς 
76) "5 ε » 3 ΄ "΄ ἃ, 4 Ὁ 

δή ἐστῶι ὁ τοιουτος ἐπιτροπεύείν, ἡ τί Κῶὶ Φλλο σροσμω- 
ψι 5 Ὁ ἢ 5» ΄. ε Ν 3} 

ϑητέον αὐτω ἐστῶι, εἰ μελλεί ἐπίτροπος κῶνος ἔσεσϑαι; 
ἢς “5 5», Ἄν». ω» " ν Ν 

Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος. Ἔτι μέντοι λοιπὸν 
ον ..3 »Σ᾽Οο, .“ ΄ ΕἾ “ 

ὠὐυτῷ ἐστι Ὑνῶνωι, ὁ τι τὲ ποιήτεον, καὶ Θπότε, καὶ ὅπως" 
Ε Ν ᾿- 7 » ᾽ ͵΄͵ 32) ͵7 97 ΤΑ. 

εἰ δὲ μῆ; τι μωλλον ἐπιτρόπου ἄνευ τούτων οῷελος, ἡ ,ω-- 
“ὦ, ἃ ᾽ -»" ΙΝ ,ὕ ΄ὕ .«᾿ ΩΝ Ν 

τρου, ὃς ἐπιμέλοιτο μὲν Ἀωώμνοντος Τιγος πρωΐ τε ων καὶ 

ἵσσου--οἀγαϑοῦ} Ἐχ 7απίπα νυ ]- 19. ϑέλοντα----ὐκνοῦντα͵) Ταπτηᾶ 9ὲ- 
ξαΐαπὶ ἵσπῳ---ὰἀ γαϑῷ σοτγαχὶς Ζεαπα. λοντι-ττεὀκνοῦντι. 

καλῶς͵ τελουμένων] {Π Ἠτατῖας αυϊάξτη 

εἰ ἀποτελουμένων, [εἀ ΑἸΐετο ἰηΐεῖ- 

ἄτη αττὰγ ετἰα πὶ ΧΕ πορἤοη. 
20. τοῦ βαρβάρου] Ατίβοτεῖε5. (Ε- 

ἐοη. ἰ. 6. καὶ τὸ τοῦ Ἰπέρσου καὶ τὸ ποῦ 
Αἴβυος ἀπόφϑεγμα εὖ ἔχει" (ῆς Οσοάεχ 
Τρί, ῥτὸ εὖ ἀν ἔχοι) ὃ μὲν γὰρ ἐρωτη- 
ϑεὶς, τί μάλιστα ἵππον τσιαίνει, ὃ ποῦ 
δισπότου ὀφι)αλμὸς, ἔφη. Ῥᾶμϊο δηϊεδᾶ 
Οράεχ Ρατγί, Α. ἔχειν οπιῆτ, [ἄἀετα 
λεγομένου ἀλτ, 

ἴπ Ουεῖῇ, εἰ ἃ ρτίπηᾶ πηᾶπα ἵσπουττε 
ἀγαϑῶ, 1[εὰ σοτγαέϊα πη ἀγαϑοῦ. [Ιπ 
Ρατ, Ὁ, Ὁ. εἢ ἵππω ἀγαθῷ εἴ ρτεείεγ- 
ξἃ ὁ βασιλεὺς. δεαιεηβ λέγεται ΟΠϊτ- 
τὰπι Ρατ, Δ. 6, Ὁ. 

Οὕτω δ᾽] Ουε}ῇ. οὕτως δ᾽ ἀαι, Πεϊηάς 
τὰ καλὰ κ' ἀγαϑὰ Ῥατ. Ο. Ὦ. 

Οαρ. ΧΠ|. 1. Ὅσαν δὲ] Εχ Οαῆδ!. 
δὲ αἀαϊάϊς Ζειπα, τσαραστήσας Ῥατί{, 

Ὧ; 
εἰ μέλλει] ῬατΙ, Ο, μέλλοι 4ατ, 
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ὀψὲ, ὅ τι δὲ συμφέρον τῷ κάμνοντι ποιεῖν εἴη, τοῦτο μὴ 

εἰδείη, ᾿Εὰν δὲ δὴ καὶ τὰ ἔργα μάϑη ὡς ἔστιν ἐργα- 

στέω, ἔτι τινὸς, ἔφην ἐγὼ, προσδεήσεται, ἢ ἀποτετελεσ- 

ἔφη, 
ἔφην 

3 Ν Ἀ Ἂς ΚῬᾳ, ε Ἂς ο 7 ἧς 2 ὰν 

εγω, κῶώΐϊισυ ορθχείν ἐκώνους εἰνωΐ παιδεύεις τοὺς ἐπ ὅτ ρο-- 

Δ 4 ὌΝ σὰν ] , 2 γ 

μένος δὴ οὗτός σοι ἔστωι ἐπίτροπος ; Αρχείν Ὑε, 
ἊΣ ων 5. Εν -“ ὈΣ, μᾶ 5 5 

οἰμίουί δεν αὐτὸν μαϑ εἰν των ἐργαζομένων. Η οὖν, 

“Ὃ΄ὉἮ 7 Ν 93) ΓΕ 7 Ν 6 

πους ; ἸΠιρωμῶϊ γε δὴ, εῷη ὁ Ισχομωώχος.. Καὶ πως 
δ 3) 3 ἢ ΄ς »“» “» ᾿Ἶ 5 Ἂς " Ε Αι 

ἡ, εφην ἐγώ, πρὸς τῶν Θεῶν, τὸ ὠρχικοὺς εἰνῶι ἀνϑρώ- 
7 3) , τ “ 

πῶὼν παιδεύεις ; Φαύλως, εῷη, πάνυ, ὦ Σώκρατες" ὥστε 
Ε Χ Ν 3 

Οὐ μεν δὴ ἄξιόν 
ἌΝ. 3 Ν »" τς “ ΚΝ 7, 

Ὑ.- ἐῴην ἐγω, τὸ προγμὼ καταγέλωτος, ὦ ᾿Ισχόμαχε. 

Ἵ, ΕΝ Ν 7 2 ͵7ὔ 

ἐσὼς ὧν κῶὶι κωτωγελώσαις φᾷουων. 

Ὅστις γάρ τοι ἀρχικοὺς ἀνθρώπων δύναται ποιεῖν, δὴη- 

λον ὅτι οὗτος καὶ δεσποτικοὺς ἀνθρώπων δύναται διδά- 

σκειν᾽ ὅστις δὲ δεσποτικοὺς, δύναται ποιεῖν καὶ βασιλι- 

κούς. Ὥστε οὐ κατωγέλωτός μοι δοκεῖ ἄξιος εἶναι, 

Οὐκ- 

οὔν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τῷ μὲν ἄλλα ζῶα ἐκ δυοῖν τού- 

3 Δ΄ Ὁ Ξ « ὌΝ ΄ “ 

ἀλλ᾽ ἐπαίνου μεγάλου, ὁ τοῦτο δυνάμενος ποιεῖν. 

Ἂς 7 Ψ »ν Ψ«Ψἢ ᾽ » 

Τοιν τὸ πείθεσθαι μανθάνουσιν, εἰ τε του. οτῶν ἀπειϑ εἰν 

3. ᾽Εὰν δὲ δὴ] Ταπιῖπα, Ουε], ῬατΙΓ, 
Α. Ο. Ὁ. ϑίερῃ. ρτίπηα ἐὼν δὲ μὴ ἀδπῖ. 
ν᾽ Ποἴαπη μὴ Οδῇδ!ο τηυΐαν!ς ἴῃ μὴν, 
αυοά εἰ ἴπ πιᾶτρὶπε Ῥατγ. α, ΑἸάϊ- 
πᾶ, ϑιῖερἢ. ἱεουπάδ, ΒασΠίαπα ὑτοι5 
ἀεϊεπι μὴ; Ζειπε οοττγεξδιϊοπεπὶ (ἃ- 
τΩΘγΑΓΪ ἃ ϑίγεῦθεο εἰἰὰπὶ ἐχρτεδπὶ 
τεςερίξ. 

ἔτι τινὸς] Ἐχ Ταπεῖπα ἔτ, σίνος ἀεάϊε 
Ζευηε, Οαῆαδιῖο ἢ ἔσι τινὸς [οτρῆε. 
Τὴ πε], ἔστι τίνος εἴ ἃ ρτί πιὰ τηᾶπὰ, 
ἀεϊπάε ἴῃ ἔσι πηυϊαίωτη. 

ἔφη, οἵμκα δῖ. εχ Ουεῖε, εἰ ὙΥεὶ- 
ἤᾶπᾶ νυ]ραίατη ἔφην σοτγαχὶς ΖειηΕ. 

4. Ἱπειρῶμαί γε δὴ] Ουεϊξ, δὲ ἀαῖ, 
τ πΠῸ5 ἀρίαπη. 

Φαύλως, ἔφη] Ἑάά, νεῖτ. ἔφη οτηΐτ- 
ἴυηι. φαἀάϊτ ετἰᾶπὶ τηᾶγρο ὙἹ]]οἱ, 

καταγελάσαις} Ουε]ξ. καταγελάσας 
Παρθει. ΨΜοϊυϊτης χασεγέλασας ἄατε 3 
υἱ εἢ ἴῃ ϑυπιροῦο ἱ. 8. εὐθὺς οὖν ἐν- 
γοήσας τις σὰ γιγνόμενα ἡγήσατ᾽ ἄν φύ- 

σει βασιλικὸν τὰ κάλλος εἶναι. οἵ, Αξεῖ- 

Ιλ 1. 26. 
5. Οὐ μὲν δὴ ἄξιόν γ] Πυδίιο ἀπ 

θεῆς Παῦεαὶ δὴ, ου]ι5 ἴῃ ἰοσα πη τοι 
Ταδα:ταθηάσπη Ταΐρίοοι, Ταπρίταγ 
αυϊάετη δὴ σὰπὰ γε δἰσυδὶ, αἱ ἃ Ρ]4- 
ἴοπε ἴῃ Οοτγρία 8. 57. δῆλον δὴ τοῦσό 
γε, ὦ Σώκρατες, Κινησίου γε πέρι. 1απ- 
ἔϊατι γε δὴ εἰ δήπου γε ᾿]υῆτανῖς 
Ηοοξενεεη ἀκ Ρατγίῖο. Ρ. 1.55. εἴ 210. 
εὰ ΒομάιΖι! ; οὐ μὲν δὴ Ἰαπραῦταγ 
ἂρυὰά Χεπορῃοηΐοση Ουτορ. ἱ. ὅ, 9. 
ἰϊ,, 2..22.. Ψὸ 55.1.8... Ῥεϊπηο θοῦ, εἢ 
οἶσϑα, ὁπόσα αὐτῷ ἔστι; Μὰ τὸν Δία, 
οὐ μὲν δή. εἰ ἤς εξ ἴῃ τεϊϊααὶβ ἰοςἰ5. 
Αἱ ἴῃ Πδτὶ νἱ. σαρ. 3. 1εξξ, το. εἴ : ἢ 
καὶ ἔχαιρον ἀκούοντες ἰόντας ; οὐ μὰ 
Δία, οὐ μὲν δὴ καὶ ἔχαιρον, ἀλλὰ καὶ 
μάλα ἠνιῶντο. ἈΌΪ εἀά, νείΐετεβ Παᾶ- 
Ὀεῃὶ οὐ μὲν δή γε ἔχαιρον, ααοὰ οὐτὰ 
ϑίερἤδηο τενοοᾶνυῖε ΤΥ εζε, εφυϊάεπιὶ 
Ζειυηίατη Τεοαϊα5 καὶ ἴῃ Ἰοσαπι ρατίϊ- 
ου]ς γε εχ Οοαάϊος Θαεῖῇ, Γαδπιταϊ, 

βασιλικοὺς] Οαε!, βασιλοικούς. 
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"8 “ΦΠΟΟΝΟΜΊΙΟΙ 
5 ΨῬΝ ΠΥ 7, 9 τὰν» ᾿ξ αν ὑν ον δύ ᾶ 

επιχείρωσι, κολαζεσθωι, καὶ ἐκ τοῦ, ὅτων προϑύμως 
« " τ «“ -»Ἥ Ρ» 7 

7 ὑπηρετώσιν, εὖ πάσχειν. Οἴτε γοῦν πῶλοι κατωμανϑώ- 
ε 7] »"» Ἢ » “ἢ Ν τ 

γουσιν ὑπωκούειν τοῖς πωλοδάμναις, τῷ, ὅτων μὲν πεί- 
-“ «ἃ νΝ »»»ν 7 .“ ΜΝ) 5 “ἡνᾷ 

ϑώνται, τῶν ἡδέων τὶ αὐτοῖς γίγνεσϑωι, ὅταν δὲ ἀπειβῶ- 
7 3 2} 5.Ν ε 7 Ἂς ΄ 

σιν, πράγματα ἔχειν, ἔστ᾽ ἂν ὑπηρετήσωσι κατὼ γνώμην 
“ Ν Ν ΠΝ “ 5 ΄ 

8τῷ πωλοδάώμνη. Καὶ τὼ κυνίδιω δὲ, πολὺ τῶν ἀνϑρώ- 
-“ ΄ ὄχ Ἂν Ε 

πων καὶ τῇ γνώμη καὶ τῇ γλώσση ὑποδεέστερω ὄντώ, 
« ᾿» ψω 37 ἃς 

ὁμίως καὶ περιτρέχειν, καὶ κυβιστῶν, καὶ ἄλλω πολλὼ 
7] -“, οὶ, ““ὸ ͵7 « ᾿ ἣν 

μανϑιώνει τῷ αὐτῷ τούτῳ τρόπῳ. Ὅταν μὲν γὰρ σεί- 
" τ "»“ .“ Ἂ 35 »"» γ 

ϑηται, λαμβάνει τὶ, ὧν δέτωι" ὅταν δὲ ὠμελῆ, κολάξε- 
͵ δν 8 Ψ»" “Ὃ ᾿- 

9τῶι. ᾿Ανϑρώπους δ᾽ ἐστὶ πιϑανωτέρους ποιεῖν καὶ λό- 
᾽ ͵7 ε 4 ΕῚ »" 7 » 

γω, ἐπιδεικνύοντω, ὡς συμφέρει αὐτοῖς πείθεσθαι" τόϊς 
Ν 7 ς “ ] Ὡ 

δὲ δούλοις καὶ ἡ δοκοῦσα ϑηριώδης πωιδείω εἶναι πάνυ 
3 Ν 2 Ν Ν δὴ 7 Ἀγ ἴω ἃς 

ἐστὶν ἐπωγωγὸς πρὸς τὸ πείϑεσθωι διδώσκειν" τῇ γὰρ 
- -“" » -»“7ὦ,ψ » ͵7ὕ ΕΝ 

γαστρὶ αὐτῶν ἐπὶ ταῖς ἐπιϑυμίωις προσιχωριζόμενος ἂν, 
ε Χ Ἂ »"» 7 

Αἱ δὲ Φιλότιμοι τῶν Φύ- 
΄“ 7 ͵ ͵ »"“" ἊΣ -“ 

σεων καὶ τῷ ἐπαίνῳ παροξύνονται, Πεινωσι γῶὼρ τοῦ 

,ἢ ΕΣ 7 » ᾽ »“" 

σολλῶὼ φονύτοις σῶρ αυτων. 

» ΄ ᾽ - »" »Ἢ ᾽ Ἄ 414 “ ν᾿ 

ἐστωίνου οὐχ, ἥττον ἐνίώ! τῶν φύσεων, ἡ Φλλώῶι τῶν σίτων 
"»"ὝὍ» -» ΤῊ -“ 5. Ἂς »Ὕ ᾿ 

Ι0τε καὶ ποτων. Ταῦτά τε οὖν, ὁσὼ περ αὐτὸς ποιῶν οἱ-- 
΄ » ͵] "Ἁ: Ἃ Ν 

μαι πιϑανωτέροις ἀνθρώποις χρήσίϑαι, διδάσκων, ους 
ΕΝ ᾽ 3. ͵ὔ ἴρφ ΄ 42, 

ἂν εἐπιτρῦπους βούλωμαι καταστησωι, καὶ τὰδϑε συλ- 

ἡ. Οἵσε γοῦν---πκαταμανϑάνουσι] Ξίτη- 
Ρίεχ μανϑάνουσι ἄδηῖ Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. 

οὖν Ο. Ὁ. 
σῷ, ὅταν) Ταπίϊπα τὸ, ααοαὰ νἰτ τα 

οοτγαχῖς Οδῆδ]ο. 
8. πσεριτρέχιει"} ἴῃ ΘΎτιπὶ συτγοτα 

νἱάετυγ εξ. Ἀεῖπάς μανϑάνεινν εἀά. 
νεί. εἰ Ουεϊ. Ὡς νἱτῖο Βτοάξρθυβ 
δατηοπαῖ, εἰ δῆἤδ]ο ἰά {Ή}1ὲ. 

9. δ᾽ ἐσσὶ τοιϑανωσέρους} (πΕΪΓ, δὲ 
ἐσαὶ τουϑανωτέρους ἐπσιδεικνύοντας, 

4υδπὶ ρΡοβγεπιαπι Του [γα Ργορίεγ 
εὐφωνίαν ρτεοΐοτο. 

σῇ γὰρ] Ῥατι, (Ὁ. οπί τες γὰρ. 
ἐσὶ ταῖς ἐσιϑυμίαις} Ηξεο νεγθα ρὲσ 

{ε ο(οία ργορίεγ σοποϊππίτατεπιὶ οτὰ- 
τιοηὶς δάάϊία ν᾽ ἀεί εῆξ ἃ Χεπος-, 

ῬΠοηίς. 
πεινῶσι γὰρ] Νοίοϊο απᾶδ ἴῃ ΨΥεῖ- 

{κι ηαπὶ δὐἀϊτοηθπη μὲν ἱτγερίεσις, 
Ταητίηα τορῶσι Ὠαθεῖ. 

το. διΣάσκων] ΑὐἯὐ διδώσκω [οτἰθεη- 
ἄσπι, δὺς ῥτοοοθάθητία Ταῦσά σε τηὰ- 
τα πᾶα εἴθ τεξὶϊα τοοηυΐ ὟΥ εἰῆζε, 

βούλωμα,) ΟΘαοΙ ἢ, βούλομαι ρΡε)ὰς 
ἄαε οαπὶ Ρατ, Δ, Ὁ. 

χαὶ τάδε συλλαμβάνω αὐτοῖς] τρί ῥεν 
ἄοσ φμοσις ααγωπεη τῆς αὶ πίε αἤξνο 
ναῦς (απιογατίαβ. Ἐδέϊα, Ττααϊς 6- 
πἰπῇ ἀοτηϊπιβ να ῆὶ πε πίογαση βΈ πετᾶ 
νατία, ααϊδ5 ἔδσνοβ Ῥγὸ αἱρηϊταῖα εἰ 
τηοτῖῖο απθτηηὰ6 νε] ποποζεῖ νυ] σᾳ5 
νεὶ οαδβίμει, 
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λαμβάνω αὐτοῖς ἱμάτιώ τε γὰρ, ὅσα δέϊ παρέχειν ἐμὲ 

τόις ἐργαστήρσι, καὶ ὑποδήματω, οὐχ, ὁμοιω πάντα ποιῶ, 

ἀλλὰ τὼ μὲν χείρω, τὰ δὲ βελτίω, ἵνα ἦ Τὸν. κρείττω τοὶς 

βελτίοσι τιμῶν, τῷ δὲ χείρονι τὰ ἥττω διδόναι. Πάνυι 

γάρ μοι, ἔφη, δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὠϑυμία ἐγγίγνεσθαι 

τὸς ἀγαθῶς, ὅταν ὁρῶσι τὰ μὲν ἔργα δὲ αὐτῶν κατα- 

πραττόμενα, τῶν δὲ ὁμοίων τυγχάνοντως ἑαυτοῖς τοὺς 

μήτε πονεῖν μήτε κινδυνεύειν ἐθέλοντας, ὅταν. δέη. Αὐτός 12 

τε οὖν οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν τῶν ἴσων ἀξιῶ τοὺς ἀμείνους τοῖς 

κακίοσι τυγχάνειν, τούς τε ἐπιτρόπους, ὅταν μὲν εἰδῶ 

διωδεδωκότως τοῖς πλείστου ἀξίοις τὰ κράτιστα, ἐπαινῶ" 

δὲ ἴδω ἢ κολωκεύμωσι τινὼ προτιμώμενον, ἢ καὶ 

ἄλλη τοὶ ὠνωφελεὶ χάριτι, οὐκ ἀμελῶ, ἀλλ᾽ ἐπιπλήττω, 

καὶ πειρώμαι διδάσκειν, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδ᾽ αὐτῷ 

σύμφορα ταῦτω ποιεῖ. 

ΟΆ ΡΈΕΙ ΕΝ 

ὍΤΑΝ δὲ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἔφην ἐγὼ, καὶ ἄρχειν ἤδη 1 

ἱκωνός σοι γένηται, ὥστε ταειϑομένους παρέχεσθαι, ἤ 
Ε ἐῶ ᾽ “- ἐπε 32 , ΕΩ 5») 

ὡποτετελεσ μένον ἤδη τοῦτον ἡγὴ ἐπίτροπον, ἡ ξετι τινὸς 

προσδεῖται ὁ ταῦτω ἔχων, ἃ σὺ εἴρηκας : Ναὶ μὰ Δί᾽,2 
"  ἤως, Ψ' » ΕἸ ΄ » 7 

ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, τοῦ τε ἀπέχεσθαι τῶν δεσποσύνων, 
Ἀ ΄ » « ᾽ 

καὶ μὴ κλέπτειν. Ἐἰ γὰρ ὁ τοὺς καρποὺς μεταχειριζό- 
͵ Ε , “ ἈΝ 7 »"- 

μένος τολμῳὴη ἀφανίζειν, ὥστε μή λείπειν λυσιτελουντοῶς 
ς 

ὅσα δὲ] Ουεῖϊξ, Ῥαγ, Α. Ὁ. Ὁ. 
δεῖ ἀδης. εῖϊπάς ἰργαστῆσ, Ῥατὶ, κῃ 

ἤξ. ἔφη, δοκεῖ} Θυεὶξ, Ρατΐ. Α. Ὁ. 
Ὦ. δοκεῖ, ἔφη, ἀεϊπάς τυγχάνοντα 1ὰπ- 
ἴϊπα, Ρατγὶϊζ, Α. Ο. Ὁ. Απβοτε]εβ ε- 
ὁθῃ, ). 5. ὁμιλία δὲ τορὸς δούλους, ὡς 

μήτε ὑβρίζειν ἐᾷν μήτε ἀνιέναι" καὶ «οῖ; 
βὶν ἐλευϑεριωτέροις σιμῆς μεταδιδόναι, 
τοῖς ἐργάταις τροφῆς πλῆϑος .π-διόπερ 
δεῖ ποιεῖσγαι σκέψιν, καὶ διανέμειν σε 
καὶ ἀνιίναι κατ᾽ ἀξίαν ἕκαστα, καὶ τροφὴν 
"αὶ ἰσϑῆτα καὶ ἀργίαν καὶ κολάσεις, 

λόγῳ καὶ ἔργῳ μιμουμένους σὴν τῶν ἰα- 
τρῶν δύναμιν ἐ ἐν φαρμάκου λόγῳ. 

12. ἀνωφελεῖ Ῥατὶ, Ὁ). οπιϊτεῖς. 
Οδρ. ΧΙΝν. τ. ἤδη τοῦτον] ἙΔά, νεῖξ. 

Ρατῖ, Α. Ὁ. Ὁ. εἰ συεῖϊῇ. ἤδη οπηϊταηῖ. 
Ἑαᾳυϊάετῃ ρτὶυβ ἤδη ἀὈοἢξ τηβ]ϊτη. 

2. σολμῳη] Ουεῖξ, ἃ Ρῥγῖπηα τηᾶπὰ 
τολμῶν (οτὶρία πὶ παῦεῖ. Ῥᾶι]ο ἀπίεδ 
Ο(οάά, Βτοάεοὶ δεσποσίων ἀδηῖ. [{π|ε]- 
᾿ξε χρημάτων, αἱ εξ οΒΡ. 9», 16. 

λυσιτελοῦντας τοῖς ἔργοις} Ζεαηῃϊδ- 
ῃὰ [πάφχ ἰητεγρτγείδτωγ, ἱμογηπι αβᾳ- 



δὸ ΣὩΟΟΝΟΜΊΟΙ 

»"» 9 γ᾿ Ε 32 Ν ΠΝ »- ͵7͵ 5 7 

τοις ἔργοις, τί ὧν οελος εἴη τὸ διὰ τῆς τούτου ἐπιμελειως 
“ τ 7 5 Εν» 5. ΟΝ Χ "λ 

Ὁ ΡΥ Η καὶ τοῦυτῆν ουν, ΡΝ εγώ, τῆν δικαιοσύνην 

σὺ ὑποδύη διδάσκειν; Καὶ πάνυ, ἔφη ὃ ψανάμανγαος οὐ 

μέντοι γε πάντως εξ ἑτοίμου νου αι ὑπωκούοντως τῆς 

4 διδασκωλίως ταύτης. Καί τοί τὼ μέν, καὶ ἐκ τῶν 
7 ΄ ἈΝ Ἃ “5 ». “Ζ »- 

Δρώκοντος νόμων, τῷ δὲ καὶ ἐκ τῶν Σόλωνος πείρωμαι, 
»} ἊΣ ᾽ ἢ ᾿ ς΄ ͵7 ν ἥν δ 

εῷη, λαμβάνων, ἐμβιβάξιν εἰς τὴν δικαιοσύνην τοὺς οἰκέ- 

τῶς. Δοκοῦσι γάρ μοι, ἔφη, καὶ οὗτοι οἱ ἄνδρες ϑέιναι 
ἐν “Ὁ ᾽ ͵7 (Μ, , 

πολλοὺς τῶν νόμων ἐπὶ δικαιοσύνη [τῆς τοιωαὑτήης διδασ- 

ὃ καλίας.) Γέγραπται γὰρ ζμιοσϑωι ἐπὶ τὸς κλέμ- 
2 ", τ ὦ ον » » 

μάσι, καὶ δεδέσϑιαι, ἤν τις ἅλῳ ποιῶν, καὶ ϑανατοῦ- 
ΧΝ 3 » 

σϑαι τοὺς εἐγχείρουντῶς. Δῆλον οὖν, ἐφη, ὅτι ἔγραφον 
5. Ἂς ἐξ 2 Ὁ τυ. "» ΧΩ ἃς 

ἄυτω, βουλόμενοι ὠὡλυσιτελή ποιήσωι τοῖς ὠδίκοις τὴν 

6 αἰσχροκέρδειαν. Ἐγὼ οὖν, ἐῴη, καὶ τούτων προφέρων 

ἔνιῳ, καὶ ἄλλω τῶν βασιλικῶν νόμων προσφερόμενος, 

γεμίες ἐκ οῤεγίῤμς γεβοῖς,. Θαῖΐη ρο- 
(5: μ΄ γαΐο εἰ ἡγμξζμς ορεγμηη ΕἾ ἔπι- 
ῥεανιοπ σοηβεί. Ἱπίτα ἂρ. 20, 21. 
τὰ ἔργα μὴ σελεῖσθαι λυσιτελούντως 
ὥρος ΤῊ ὁ ΤνΉν. 

ὀὄφελος----σὸ)] Θυϊάπ! σοῦ [Γοτὶρίεγι 
Χεη, οὖ τοί 8115 ἴῃ Ἰοοὶβ Ὁ 

3. ὑποδύῃ!} Βυάερυβ 'ἰπ (οπηπιεηῖ. 
στ. 1. Ρ. 197. ἰδυάας εχ ἢ.]. ἀποδύῃ, 
Οδπιδγατίὰβ 'ἴῃ δηποίδιίοης. ρμοίαϊξ 
ὑποδύει, ααοά, υἱ πη Ρ 5 Ατεϊσα τα, τα- 
σερῖς Ζεαπα. Ρῖὸ οὖν εῇ ὡς ἴῃ ΡατΓ. 
σ. ἢ. 

ἐξ ἑποίμου) 1ῃπ Ουε]ῇ. ἃ ρτὶπτᾶ πηᾶ- 
Πὰ εὑτοίμου [οτὶ ρα τη εἴ ; ἰάεπὶ [106 Γ 
τῶν ἀπε Δράκοντος οτηϊτς, Ὠτᾶσο- 
ὨΪ5 ἰερῖδβ Ατἰτὶοὶ ζοτρίογεβ ϑεσμοὺς ἀϊ- 
σετα 1οἰεηῖ, 

4. ἐμβιβάζειν] Ἑαξὶο εἴ ΕΧΕΠΊρΡΙο 
ἱγαρεί]εγε εἰ ἄσσετγα. ϑιΠ|}}6 εἰ προσ- 
βιβάζειν τῷ λόγῳ, ἀε ηὰο αἰδιαπί δα 

Μεπιοτ. ἱ. 2, 17. Ρατ, Ο. Ὁ. ἐμβιβά- 
ζων ἀδῃῖι. 

[τῆς ποιαύτης διδασκαλίας] ϑῖνε οτ- 
ἀϊπετη ψεγθογαπὶ οὰπὶ ΒδοῆΪϊο ἰηνεῖ- 
[85 εξ οὰ τη Ζευαηϊο τῇ δικαιοσύνης δι- 

δασκαλίᾳ [οτθα5, πεαῖτο πηοάο ρτο- 
ἐεάϊτ [επτεπια. ψετθα [απὶ εχ [ὰρ6- 
ΤΊΟΓΕ ΡδτΑΡΤΑΡΏΟ τηδὶς γερειία ἃ 11- βασιλεὺς ΜγβετΓιῖ8. ῥτϑεβδι, 

Ὀγάτὶο : ἰρίτατ {εο]αῇ, 
5. δεδέσθαι.) Ομεϊῇ, δεδιέσϑαι.. 8ε- 

αυεης αἰσχροκέρδειαν εχ τηᾶγρὶπα 
Βίερῃ. εἴ Ρατγιί. Δ, Ο. Ὁ. ουπὶ Ζειυ- 
πῖο δαίοιν!, τἀ ὺπαυᾶπη ἔογγηαπη (οἸξη- 
πεπι, νυ ]βαῖα πῃ αἰσχροκερδίαν τενοσα- 
νι νείκεα. 

ἤν τις ἁλῷ) ΨΝεῖθα Πεοο εχ ἰερῖθυ5 
Παῖῃγο τας οοϊπαῖαβ ἴἴὰ οτάϊηδηάα 
εἢξ γεξὶς οεπίες Ὑγείζε: δεδέσθαι 
ποὺς ἐγχειροῦντας, καὶ ϑαναποῦσϑαι, ἤν 
τις ἁλῷ τποοιῶν. Τοοὰβ Ῥο]]αοἷ5 8, 9. 
Ποη ναϊάξ Ἰαναῖ ἢᾶπο οογγεδεϊ ΟΠ 6 ΠῚ. 

6. τυροφέρων)] ΝΝεο πος ΨψεΓθα ΠΏ ρῥτο- 
Ὀο, πες ξαθθη8 τυροσφερόρενος, 4ιοά 
εχ Ουεῖξ, ΓΔάεπις Ετγπεβῖο ρῥτεθίυ 
νυ]ραῖο τυροῷ. Ζεῦαπε εἰ Ν εἴίκε. 
Οἱτγοθίφαε επὶπῇ εδάεπὶ εἰ Γεηίεητία., 
485 νεγθυπι ἰάεπΊ, ναὶ οἰυἴάεπι ἢξ- 
πὶ ποδτοπῖὶς ροῆυϊαῖ. Μεάϊα ετῖαπὶ 
ψεγῸϊ τυροσφερόμενος ἴοττηα ἱπΠΙῸΕ 5 
τη ῃὶ νἱάδεατγ ἢ, }, Ῥγίὰβ. νεγθατη ἔτ- 
ΠΕΡῚ ῥγοῤῥοηόγε, αἰτεγαστη σαλίδεγε ἴπ- 
τογργεΐατατ, 

βασιλικῶν νόμων] ΨΝαϊεῖας «ἀ Ηδτ- 
ῬΟΟΓ. Ρ. 240. ἰπίεγργείιυυ μσεγας 
Εεπιοίρτάαγμσι ἰερες, ἀε ααΐθὰ5 Γγ- 
Πὰς Ρ. ιτοϑ. εἀ. Ταγ]οτὶ, αυοηίδτη 

Ἀςεέξτιι8 



ΟΦ ΤΙΝ; 81 

»Ὕ ζ ν νὰ Ἦ 7 5 7 

τειρωμαι δικαίους τσερὶ τὰ Ἰωχειριζόμενω ἀπεργάζεσθαι 
Ν ὐυς “ Ν '᾿ ς 7, ΄ : 

τοὺς οἰκέτως. Ἐκεῖνοι μὲν γὼρ οἱ νόμοι ζιμίαι μόνον 
3 Ν ων ς "ἢ ς ν᾿" Ν ΄ Ε ͵΄ 

εἰσὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν, οἱ δὲ βασιλικοὶ νόμοι οὐ μόνον 
» χ Ε »“» 5 ἂν 3 “"Μ Ἂς 

ᾧμιοῦσι τοὺς ἀδικοῦντως, ἀλλὰ καὶ ὠφελοῦσι τοὺς δὲ- 
μδ' “ ξυῖν "δὴ ΄ ἧς 

καίους. ὥστε ὁρῶντες τυλουσιωτέρους γιγνομένους τοὺς δι-- 
»" 5 7 » Ε Ἴ" 

καωΐους τῶν ἀδίκων, πολλοὶ, καὶ Φιλοκερϑδεῖς ὄντες, εὖ 
δ 3. ὃν 5» ᾿, ᾿ 

Οὺς δὲ ἂν αἰσϑάνω- 8 
3, «“ 5 } 3 -“ 

μαι, ἔφη, ὅμως, καὶ εὖ πάσχοντας, ἔτι ἀδὲκέϊν τειρω- 

ἜΝ » ΄ ΡΝ "ὃ »“" 
μα ον ἐπι ιμέενουσὶι τῶ μῆ φῳοίᾷειν. 

΄ Α. ε ᾽ δ ΄ ΕΣ “, 

ββένους, τούτους, ὡς ὠὡνήκεστους λεονεκτῶς οντῶς, δὴ 
»“""ἬἌ » 7 δὰ ὮΝ “ 

καὶ τῆς χειρίσεως ὡποπαύω. Οὺὑς δὲ ῶν ὧὺ κωτῶ-9 
,2. Ν “Ἢ ΄ 3) 7 ἢ ̓ς Ν ἣ ͵ ᾽ 

μώμω, μὴ τῷ ὥλεον ἐχεὶν μόνον θιῶὼ τὴν δι κωιοσύνην ἐπώῶι-- 
ν᾿ ν" Δ’ » ΄" - 3 ο » 

θομένους δικωίους εἰνωι, ἀλλὼ καὶ τοῦ ἐπωινέῖσϑαι ἐπι- 
» « 5». 4 “Ὁ “ δ ΄ 4 »" 

ϑυμοῦντας ὑπ᾽ ἐμοῦ, τούτοις ὥσπερ ἐλευϑέροις ἤδη χρω- 
ΕῚ Ζ 7 ΕΣ Ν Ἀ 4" « ἂ» 

μῶϊι, οὐ μόνον τλουτίζων, ὠὡλλὼ καὶ τιμὼν ὡς καλούς τὲ 
3 ͵7͵ Α δὸς Ὁ Ὴν 5. 

κρύγοανγούς. Τούτῳ γάρ μοι δοκέι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
“΄ “4. ὮΝ ͵ 5 Ἂς -“ ἡ ΝῊ ῷ Ψ 

διωφέρειν ὥνηρ Φιλότιμος ἀνδρὸς φιλοκερδοῦς, τῷ ἐθέλειν 
᾽ »" - »" .« »ν 

ἐπαίνου καὶ τιμῆς ἕνεκὼ καὶ πονεῖν, ὅπου δέϊ!, καὶ κινδὺ-: 
7 Ν » »"οὋ΄᾽ψ » » Ὑ 

γεύειν, καὶ αἰσχρῶν κερδῶν ἀπέχεσθαι. 

Ζευπα εἰ Βδοῆ. ἐηβεημία τορι Ρεν- 
“ανμηι ᾿πτογρτείαπίαγ, ἀθ φαϊῃ5 οοπι- 
Ραᾶπὶ Ουτγορεβαϊε '. 2, 3. 1. 6, 20. 
ΨΙΪ. 5», 35. Μ)1). 1, 26. εἰ [ΡΤ ἵν. 8. 
[ε44. 

διωχειριξόμενα ) Ου6], ἤτηρ]ὲχ χει- 
ριζόμενα [οτὶρία πὶ μάθει. 

ἡ. οὐ μόνον] Ῥατὶ, ΟΟ. οὐ μόνους. 
ἀδίκων, πολλοὶ) Νὰ, ᾳυοά δξϊα πη 

εὔξε τηεπιοταὶ δ εῖῆκε, ἀδίκων οὔτη 
πολλοὶ σορυ]δίαγ, ᾿ποϊίατα ροίαϊ. 

8. χειρίσεως Ἐῶο εχ σετία επιθη- 
ἀαίίοπε πηεάϊοὶ ἀοξε ταὶ, ὔογαν, 
ρΡιοροῆία δὰ ΤΠεορῃγαιὶ ΟΠατγαές, ρ. 
338. ἀοράϊ ὑτο χρήσεως. 

9. διὰ σὴν δικαιοσύνην] Ῥγοῤίδγ δοτρ-- 
ἡποαμηι ἐκ οὐ έγυαία 7ω| 11α οὐἑαίμηα 
“ὠΐ ῥεναίω, Ἐταὶ οὐτὰ ἤθρο νεῖθα 
ἀὐυπάατγς ρυϊαῦατα, 1ῃ Ῥατγὶί, ᾿.. οἵὲ 

πὸ σ΄λέον----δικαιοσύνην ἔχειν ἐσ᾿αινουμέ- 
νους. 

φοῦ ἐπαινεῖσθαι) Μα]ε εἀά. νεῖι. Ρα- 
τ, Α. Ο. Ὁ. εἰ Οσυε]ξ, τῷ ἀᾶπε. 

ὥσπερ ἐλευϑέροις) Οαεϊξ, ΠΡ τὶ {οτῖ- 
Ῥίυταπι ὅσα τε ἀαπχπαίδατη ἃ Ζευπίῖο 
εαυϊάετῃ εἰ ᾿ρίε τερυάἀϊαπάδτγη οεπίεο. 
Νατὴ 8] πὰ εἢ χρῶμαι τούτοις ὡς σπολε- 
βίοις, ὡς ἐλευθέροις, ἱγαξῖο ἦος ἐαησμαη 
λοβες, αἰϊαὰ χρῶμαι πούτοις ὅσα ἐλευ- 
ϑέροις, αα οἴππία ἤογμηι ορεγα πίον, αὐ 
φμα ἰϊδεγὶ αἀλιδεγῖ (οἰφηί, ϑὶς εἢ ἰπ 
Αρβεῆ]δο νἱ. 6. καὶ γὰρ νυκτὶ μὲν ὅσα- 
περ ἡμέρᾳ ἐχρῆτο, ἡμέρᾳ δὲ ὅσαπερ νυ- 
ΆΨΤΙ, 

κἀγαϑούς} Οαεϊῇ. ἀϊντῆπι καὶ ἀγα-- 
Θούς. 

1ο. τῷ ἐϑέλεν) Μα]ς εἀά. νοεῖς. 
Οὐςε!, Ῥαπί. Α. Ο, Ὦ, τοῦ ἰϑέλοιν, 



8: ΦὩ ΟΟΝΟΜΙΟῚ 

ΟἈΑΤΡ Το ἂν. 
΄ ᾿ 7ὕ 3 ͵, Ν Ν ᾽ὔ 

ΕΞ ΑΛΛΑ μεν τοι ἐπειδών Ὑε εἐμποιήσης τινὶ τὸ βούλε-- 
9. Ψ ὅπ 3 Ν 3 ΄, Ν “ » ) 

σαι σοι εἰνωΐ τἀγωϑθὰ, εμποιήσης δὲ τω αὑτῷ τούτω 
᾽ -“ὦ" “ ταν, ᾽ ἣΨ“ 3) Χ Ν 

ἐπιμελέσθαι, ὅπως ταυτῷ σοι εἐπιτελήτωι, ετι δὲ τροὸς 
͵7 » , ΄ ᾿ς ἮΝ « Ν 7 ο κα 

τούτοις ἐπιστημὴν κτησῇ αὐτῶ, ὡς ὧν «πσοιούμενω ἐκάστω 
»"ο-Ὃ᾿ 3, » Ὗ Ν , 7 

τῶν ἔργων ὠφελιμώτερω γίγνοιτο, πρὸς δὲ τούτοις, ὠρχϑείν 
ε Ἂς 2 7 3 ᾿ » »“ 4 Ν 

ἱκανὸν αὐτὸν τοιήσης, ἐπὶ δὲ τούτοις ττᾶσιν, ἤδὴ τε σοὶ τὰ 
» » "»- « “«Ὁ 9 ͵7 .“ "»Ξ“: {2 ᾿ς 

εκ τῆς γῆς ὠρωϊῶ ἀποδεικνύοντω ὅτι πλέίστω, ὥσπερ σὺ 
»" " ΄ Φ ͵͵ ΄ »"» Μ] Ν ε »ο2Ἴ᾽Ὦ 

σώυτῴ, οὐκέτι ἐρήσομνοι σερὶ τούτου, εἰ ετί τινος ὁ τοιουτος 
͵ 7] »""“"»᾿»» -Ψ ἈΝ δὰ 

Πωνυ γάρ μοι δοκεῖ ἤδη σποόλλου ὡν ἄξιος 
Ἂς 3 Ἀ “ 5» “ ξᾳ 3) Ἄν ΝΣ 

εἰγοωι ἐπίτροπος, ὧν τοίουτος. Ἔκεινο μέντοι, εζην ἐγώ, 
ἀρ τῳ ͵7͵ Ἕν 7 ᾿, προ ρ 5 δ ᾽ δὲ γ 

ω ᾿Ισχόμωχε, μῆ ὠὡπολίπης, ὁ ἥμιν ὠργοτωτῶ ἐπιδὲ ρω-- 
“»Ἥ Ν - 9} ε γ΄ 

ὥμηται, τοῦ λόγους, Τὸ ποῖον; ἔφη ὁ ᾿Ισχόμωχος. Ἔ- 
΄ 93} ΘΝ “ ΗΝ »᾽ »“ «“ 

λεξας δύπου, εφην εγω, ὁτι μέγιστον εἰῆ μωϑεῖν, σπτὼς 
-Ψψ,.Ρ» 7 “ ᾽ ᾿ Ν ᾽ς ἊΛ ἘΣ 3 

δεὶ ἐξεργώξεσϑεαι ἕκαστα, εἰ δὲ μῆ; οὐδὲ τῆς ἐπιμελείως 
᾽ ᾿, » Ἂλ ᾽ ͵ δον ἃ 
ἐῷησϑα οῴελος οὐδὲν γίγνεσθαι, εἰ μή τις ἐπίστωιτο, οὖ 

Ν »“ ἡ 3 Ὄ 3, ΄ 

᾿Αλλὼ ταυτῶ μὲν εγώ, ἔφην, ὦ 

ταροσδείτωι. 

3 δὲι, καὶ ὡς δέι ταοιεῖν. 

ζαρ. ΧΥ. 1. βούλεσθαί σοι] Ταπιὶ- 
η8, ΟΘπεἸἴ. σε ἀδηῖς, Ὠεϊηάς ἐσιτελεῖς- 
ται εαά, νεῖ. ἐπιμελῆται ΟΘπεὶῇ, ἐπετε- 
λέῆσωι Ῥατι, Α΄ ἃ ργὶπᾶ πηᾶπα; ἀεϊηάς 
εἰ δὲ πρὸς πσούτοις, (οπίτα Ο. εἰ Ὁ. ὅ- 
πῶς σοι σ΄ ἰπ τελεῖται. 

κεήσῃ αὐτῷ] [πάεσ Ζευπίδηιβ ἰπ- 
τογρτείδίογ ἐγπόμετγε {δἰεηα αἰϊφιεοηι, 
ΕΗ ᾳυϊάετῃ πα ρτγὰ οδρ. Υἱῖ. 19. γηρο- 
βονγκοὺς κεκτῆσϑαι ἑαυτοῖς ὉΌΪ ῥγῶρα- 

γατε ἱπιογρτείαίαγ Ζεαπε. Ἐεέϊε αυϊ- 
ἄετη ἀδιῖναβ σοτητηοάϊ, α{1 ἀϊοϊτοΓ, 
}αηρίταγ τηβάϊεθ ἔογγηεε νετθὶ, (εὰ υδὶ 
ἂς αἰΐθπα ρετίοπα ροπίίασγ, πηγεάϊα 
ἔοττηα ἰοοῦπὶ πὸπ Παῦεγα υἱάείιτ. 
“Γατηεη Ριπάατι5 Νειπ,. ἴχ. 124. φιώ- 
λας κτησάμεναι ἵσστοι Χρομείῳ τσέω ψαν 

ἀἰχῖς, Ετ ποῆεσγ ἰπ Ηϊεγοης χὶ. 13. 
κτὼ αὐτῇ συμμάχους. 

ἀποδεικνύοντα) Ουτα Λεῖῆο εἰ Βαᾶ- 

σῃϊο δίερμαπὶ οοτγγεξιϊοηθπη Ργροτα]ὶ 
γαϊραῖο ἀποδεικνύων, φαοά ἀεξεπάξηβ 
Ζευης Γἀρρὶεὶ ἤ, ἱπερίθ. 816 εη] ΠῈ 
(αθῖτο οταῖῖο ἃ ἀοπιίηο δα υἹ]][ου τὰ 

οοπνοτγίεσγείυγ. 

ὅ--τσοῦ λόγου] Ῥετιίηπες στοῦ λόγον 
δὰ ἐκεῖνο. Μδ8]ε διὰ ἱπιε] Πρεπάυτη δά 
λόγον σείει Ζειηα. 

3. ᾿Αλλὰ ταῦτα)] Ηδο (δξτῖο οσὰπὶ 
{εξὶ. 4. 5. 6. εἴ 7. ναϊρο ροῆίξ ἰε- 
Βαπῖαγ ρος {εδιίοπεπι 8. εἰ 9. ϑ8εά 
ἐρτερῖὶς νἱάϊε ΕτπΘΗ͂Ι οταιτὶ πε ἰπ 
ἰἴῆο οτγάϊηε πο [1|5 σοίθογεγε, {εὰ 
ἀοσεδηάϊ {εγίετη ἐξ ργεροῆεγασι. [- 
δίτατγ ἰ5 Γεδιοπαβ, δ να]ρὸ ἴα πὶ δ. 
ἴσας δα 9. (ΠΟ 15 3. 4. 5. 6. 7.) οοἰ- 
Ἰοσατὶ νοϊυϊξ ΡοΙ͂ (δξδι πεῖ 2 ; ηὑο - 
[αξῖο οτα πα ἀρ πηὲ σοΏθογεγε γεξὶα 
σοηΐαϊς. Ὑεῖηκε τηυϊατίοπεῖι {Πα τ 
ΠΟῚ ἱπηργοῦαῖ ααϊάεπι, (εἀ τἀ πηθ πη δὰ 
ἕαξῖα ποπάστῃ οπηπα ΘΟἤξεγεγα ραΐδῖ,. 
ἴἴδαμε εἰ αἰΐϊα φυφράδπι τυτγθαῖα εξ 
σεηίει, {Π{|πᾶπ|ὶ ἀγρυτηεηία δἰ Ἔχεπι- 
ῥα Ἰοσογαπιὶ εἰιτπηοάϊ τυτθαϊογατα 
ψεὶ {αΓρεξϊογα τη Δα] ἀΠἔπτι. Εαπυϊάεπι 
ΕτηΘΙ͂Ι Ἰαάϊοίατηα {εσαῖτα5 ογάϊηςπε 
γὈ]Ράτετα πλαΐᾶτγς δα Τὰ. 

ἀπ 

Ξ τ χαψ, 

ΚΣῪ ὧν 



ΦΡΎΧ ὁ 83 

Ἰσχόμαχε, ἱκανῶς δοκῶ καταμεμαθηκέναι ἣ εἶπας, ' 

καϑὰ δὲ διδάσκειν τὸν ἐπίτροπον. Καὶ γὰρ, ἣ ἔφησίτα 

εὔνουν σοι τσοιεῖν αὐτὸν, μωϑεεῖν δοκῶ, καὶ ἡ ἐπιμελῆ, καὶ 

ἀρχικὸν, καὶ δίκαιον" ὃ δὲ εἶπας, ὡς δὲ μαϑέϊν τὸν 4 

μέλλοντα ὀρθῶς γεωργίας ἐπιμελήσεσθαι, καὶ ὦ δέϊ 

τοιέῖν, καὶ ὡς δέϊ, καὶ ὁπότε ἕκωστω, ταῦτά, μοι. δοκοῦ-- 

ἱα ἔφην "0, ἀργδτερόν πως ἐπίδεδρὰ βηκέναι τῷ ἀκ ἡ 

“Ὥσπερ εἰ ἐίποις, ὅτι δέϊ γράμματα ὀρῤή τ θαι τὸν 

μέλλοντω δυνήσεσθαι τὼ ὑπαγορευόμενω γράφειν, καὶ τὰ 

γεγρωμμένω ἀνωγινώσκειν. Ταῦτω γὼρ ἐγὼ ἀκούσας, 

ὅτι μὲν δὲ! γράμματα ἐπίστασϑαι, ἠκηκόειν ἄν" τοῦτο 

δὲ εἰδὼς, οὐδέν τι, οἶμαι, μᾶλλον ἂν ἐπισταίμην γράμ- 

μῶτα. Οὕτω δὲ καὶ νῦν, ὅτι μὲν δέ! ἐπίστασϑαι γεωρ- 6 

γίαν τὸν μέλλοντω ὀρθῶς ἐπιμελήσεσϑιαι αὐτῆς, ῥωδίως 

πέπεισμαι" τοῦτο μέντοι εἰδὼς, οὐδὲν τι μῶλλον ἐπίστα- 

μώι, ὅπως δέ γεωργέν. ᾿Αλλ᾽ εἴ μοι αὐτίκα μάλα 7 

; δόξειε γεωργεῖν, ὅμοιος ἄν μοι δοκῶ εἶναι τῷ -εριϊόντι ἰα-- 

τρῷ, καὶ ἐπισκοποῦντι τοὺς κάμνοντας, εἰδότι δὲ οὐδὲν, ὅ 

Ἵν᾽ οὖν μὴ τοίοῦτος ὦ, ἔφην 

Ἔν- 8 

ταῦϑα δὴ εἶπεν ὁ Ἰσχόμαχος, τὴν τέχνην με ἤδη, ὦ Σώ- 

ἊΝ »-᾿-: ͵7ὔ 

τί συμφέρει τοις κώμνουσίιν. 
3, Ἂς ᾿, ΄ ἈΠ τ Ἂς 59 ὋΝ 7] 

εγω, δίδασκέ μὲ αὐτῶ τῷ εργώ τῆς γεωργίας. 

καθ: κελεύεις αὐτὴν διδάσκειν τῆς γεωργίας; Αὕτη 

γὰρ ἴσως, ἔφην ἐγὼ, ἤδη ἐστὶν ἡ ποιοῦσωῳ τοὺς μὲν ἐπι- 

ἢ ἐσιμελῇ] ϑιερῇδη! ἐπιμελῇ, σμγας, 
τεξϊε τερτοῦανὶς Ζευηε. 

4: ἐπιμελήσεσθα.}) Εχ Οαε]ῇ. εἰ 
τηλτεῖης 5ιερῆ. ἀδαὶ Ρῖο ἐπιμελεῖσθαι. 
[π. Ρατῖ. Ὁ. εἢ ἐπιμέλλοντα ὀρθῶς γε- 
ὠὡργίας ἐπιμελεῖσθαι Ροΐξ τὸν μέλλοντα 
ὀρϑῶς γεωργίας. 

δοκοῦμεν) Ψυϊράταπι δοκῶ μὲν Οαῇα- 
Ἰΐο σογγεχὶς οὐαο μὲν, Οδτγλεγατὶ 5 
τδοῖταβ ἴῃ δοκοῦμεν τηυϊανῖς Ὑἱάοπητ 
γετίςῃϑ. δοκῶμεν [,εοηο0]. ἀεάϊξ, 

“5. ἠκηκόειν) Ῥατιί. Ο. ἃ ρτγίπηδ σηᾶ- 
Ὧμ ἠκηκχόην ὨδΌες {οτὶρῖα Πλ. 

Φ. ἰσιμελήσισϑαι) ἴῶὼχ τηλγρίης 

Βῖερῇ. τϑοερὶ ἴῃ ἰοσατα νυ]ρατὶ ἐσίμος- 
λεῖσϑαι. 

7. δοκῶ εναῆ ἙΕάά. νεῖι. Ῥατγ, ΑΔ. 

Ο. Ὁ. εἰ εἰ, εἶναν οαλταης. Ὠείη- 
Ἂς τοερισκοποῦντι τηᾶτρο ϑίερῃ. ροῖςξα 
ἤν οὖν μὴ τοιοῦτος εαἀ. νεῖϊ. Οσε]ξ, Ρα- 
τι. Α. Ο, Ὁ. 

8. ἴσως, ἔφην] 815 συπὴ ϑίθρῃαπο 
Ζευαπα εἰ ὙΥεῖίκε. Ἑάά. νεῖζί. Ῥατγί[, 
Α. Ὁ. Ὠ. συεϊξ, Οδπιεγ. εἰ ϑιεγεῦδοαθ 
ὡς ἔφην ἐγὼ. 

σοὺς μὲν] Ουςεϊῖ, ἡ μὲν ποιοῦσα «οὺς 
ἐσισφαρένους. 

ῷ 2 ω 
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9 " 3 Χ 7 Ἂς ᾿ Ἀ 3 ΄ 

στωμένους αὑτήν πλουσίους, τοὺς δὲ μή επιστωμενους, 
Ἂς -“ ᾿ - 4 ᾿:Α 

οτὐολλὼ πονουντως, ἀπόρως βιοτεύειν. Νῦν τοίνυν, ἔφη, ὦ 
΄ Ν 7 Ὁ“ “, 

Σώκρατες, καὶ τὴν φιλανθρωπίαν ταύτης τῆς τεχνῆς 
5 "4 Ν : ᾽ 7 ᾿Ξ Ν᾽ ἴδ ἃ 7] » 

ὠκούση. Το γὰρ ὠφελιμωτατήν οὕσων, κωὶ ἡδίστην ερ- 
’ὔ 7 -“" 

γάξσϑαι, καὶ κωλλίστην καὶ προσφιλεστάτην Θεὸς τε 
2 ἢ) γι τ εἰ εἰ 

καὶ ἀνθρώποις, ετι πρὸς τούτοις καὶ ρώστην εἰνω! μώ- 

Θέν, πῶς οὐχὶ γενναϊόν ἐστι; γενναϊω δὲ δήπου κῶλοῦ-- 
Ν »“ “ ΓΑ Ν Ν 7] Κα }-. ἐν 

μὲν καὶ τῶν ζώων, ὁπόσω κωλὼ, καὶ μεγώλωῳ, κοι ὠῷε- 

᾿Αλλὼ 
Ν 9 γι κ,2 ᾽ “ Ν ", ΄ 

μῆν, εῷη, ὦ Σώκρατες, οὐχ, ὥσπερ γε τὰς ὡλλὰς τεχνῶς 

37 ΄ 5 ἣν Ἂς Ἂς 5 ΄ ᾿ 

10 λέμίω οντῶ, τῦρωέω ἔστι προς τους ἀνθρώπους. 

» “Ἅ ͵] "7 -Ὁ" »ο-" 

κατατριβηνωι δέ μανϑάνοντως, σεὶν ἄξιο τῆς τροῷφης 
4 { Ἂς ὧ, ᾽ -« ΝΜ ἐξ 7 ἐργάζεσθαι τὸν διδασκόμενον, οὐχ, οὕτω καὶ ἡ γεωργία 

Ἄ 3 “ 5 Ἂς Ἂς ἈΝ Εν 3 γ᾽ 

δύσκολός ἐστι μαϑέν" ἀλλὼ τὼ μὲν ἰδὼν ἂν ἐργαζομέ- 
Ν ΣΣ ᾽ »ῸΩΝ Εν ΜΝ “ ν᾿ 

γους, τὼ δὲ ὠκούσως, εὐθὺς ἂν επίστωιο, ὥστε καὶ ὡλ- 
5 3, 4 

Οἴομωι δὶ, ἔφη, πάνυ καὶ 
»» ἊΜ ᾽ 7] 9 Ὁ Ἂς 

11 λεληϑένωι ττολλὼ σεαυτὸν ἐπιστάμενον αὐτῆς. Καὶ γὰρ 
λον, εἰ βούλοιο, διδάσκειν. 

Ν. ε λ 327 . ΕΙ 7 ͵ "πὴ ς. 

δὴ οἱ μὲν Φλλοι τεχνιτῶι ἀποκρύπτοντωι πῶς τῶ ἐπεκῶι-- 
ἘΠ “ 9} ΄ » ν »" 

ριώτωτω, ἧς εἐκῶστος ἔχει τεχνής, τῶν δὲ γεωργων ὁ 
Α ᾽ν Ψ ͵7] 4) “5. ὙῪ 3», ιν 

κωλλιστῶ μεν Φυτεύων, μωῶώλιστ ὧν ἥδοιτο, εἰτίς αὑτὸν 

πολλὰ πονοῦντας) Νίαϊε Ἰυπέϊα ἢδεο 
Ῥηοτθα5 Πθογεπὶ: ἰίδαυς καίπερ νεὶ 
Ππλ]οτα σοροΪΔπὶ Ἔχοϊἀ δ ραΐο. 5εά 
τοῖα τ Πᾶπο εδιϊοπθπὶ οαπὶ Γδαπεπίὶ 
ἃ Χεπορποπίε ρῥτοίεξϊαπι εἶδ τα ἱῃὶ 
Ρεγὲαάετο παπαῦᾶτα ροϊαΐ. 

9. ἀκούση] Ουεϊῇ. ἃ ῥτίπηα τηδηὰ 
{οτὶρία τα ἀκοῦσαι ὨδΌει. 

Τὸ γὰρ] ΜΝεϊκίαπα εἀϊιῖο πείοϊο 
ἀπά, πἰ ἢ ἔοτιε τυρογαπι οττοσα, δά- 
ἕοῖν! γε. 

γενναῖόν ἐστι] ΜοΙαϊ: ἀοσαγα δυξῖογ 
φιλανθρωπίαν, εἰ ἀεἸαὈϊταΓ δὰ γενναιό- 
τητα ΔἰἸΘ ΠῚ ἃ ἴεγγᾶ : πες σοπηρᾶτζτᾶ- 
τίοπε ἱπερία οὰπι δηϊπιδὶ θι15 γενναίοις 
νΌ]ΡῸ νοσδῖὶ5 4 Ιαυἱά ργοδοϊζατ. Νεο 
εηΐτῃ ΔΠἰγη8]}1α γενναῖα ρτθοα ἀϊοαη- 
ἴὰγ ΡΌΪΟῆ τα, τηᾶρηᾶ, Ποηλϊπὶ 5 ατ- 
118 οἱ τηϊτῖα, {εὰ ροζίΐας ρεηετγοία, ἱπ 
45 Ρτϊπχαπι Ἰοσὰπι Ὀδεηεὶ Ἰεο. 
δυηΐ ἰβίταγ πὸ Χεπορῃοηῖς ἱπάϊ- 

8. Θυδπαυδπι οἵξ ᾿πῆγα Ἰοοὺβ οᾶΡ. 
χΧυ . τὸ. 1 τεύριοὶ ν᾽ ἀθπίαγ νογθᾶ 
Βυΐὰϑ Ἰοοὶ αυξράδτη : οὐκοῦν ἔλεγόν σοι 
πάλαι, ὅτι καὶ ταύτῃ εἴη γενναιοτάση ἢ 
γεωργικὴ τέχνη, ὅτι καὶ ῥῴστη ἐστὶ μα- 
ϑεῖν. Ἠεῖπάδ σᾶρ. χῖχ. 17. πάλαι σοὶ 
ἔλεγον, ὅτι ἡ γεωργία οὕπω φιλάνϑρωσός 
ἐστι καὶ πρᾳεῖα πέχνη, ὥστε καὶ ὁρῶντας 
καὶ ἀκούοντας ἐπιστήμονας εὐθὺς ἑαυτῆς, 

σοιεῖν. ἴπάε οἤποϊτατ, αὐ [εγναῖὶς ταὶ !- 
415 (αἸΐεγα ἀδτηπεπΊαβ σοτρδγαίϊο- 
ΠΕπῚ οὐτῇ Δηἰγηα 05 ̓ πΠΙτατατη. Ἐδ- 
Ἰίφια ἃ ψειθὶ5 γενναῖα δὲ δήσου----ἀνθρώ- 
σους Ῥεϊίηετε δὰ [δξϊ. 12. οεηίεο, δὶ. 
νὶάε «ῃηποίϊδηάδ. 

1ο. ὥσπερ γε] Ουεῖξ, γε οπλϊτεῖς, 
Οείεγατα ἀϊεηίατη (ΟἸ] ατηε}]ς Ῥτϑθ- 
ἔαι. {εξὶ. 33. ἀηποίανϊ Ζειπε. 

11. ὃ κάλλιστα] Ουεϊξ, οὐ κάλλισσα, 
ἀεϊπάς πρύψαιτο ἀαϊ. 



ΟΑΡ. ΧΥ͂Ι. ὃς 
» « 7 Χ Α - ͵7 ἐκ νι 

ϑεῶτο, ὁ κάλλιστα δὲ σπείρων, ὡσαύτως" ὃ τι δὲ ἔροιο 
»Ὃ7 " εἷ “Διο. οὗ ΕΣ 3 ͵ 

τῶν κωλῶς «πεποιημένων, οὐδὲν ὁ τι ἄν σε ἀποκρύψναιτο, 
.«“ » 7 “ἢ ἥ Ἂς 4 “ ᾽΄ 5» 

ὅπως ἐποίησε. Οὕτω καὶ τὼ ἤθη, ὦ Σώκρατες, ἔφη, 
͵ ἊΝ ᾽ γι ς 7 3) ΄ 

γεννωιοτώτους τοὺς αὐτῇ συνόντως ἡ γεωργία ἔοικε τῦωρέ- 
“ς ᾿ 9, 2 Ν ς΄ 

χεσϑαι. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν ταροοίμιον, ἔφην ἐγὼ, κωλὸν, 
- 3 ΓῚ ΄ ψωἾ 5 ͵ 

καὶ οὐχ, οἷον ἀκούσωντω ἀποτρέπεσιϑαι τοῦ ἐρωτήματος" 
]͵, Ἂχ Ε εὐ. λέ -“ ὃν -“ 7 -“ 

σὺ δὲ, ὅτι εὐπετές ἐστι μωϑ εῖν, διὼ τοῦτο πολύ μοι μῶλ- 
φ 3 7 5» δ ἃς Φ Ν 

λον διέξιϑι, αὐτήν. Οὐ γάρ σοι αἰσχρὸν τὰ ῥώδια δι-. 
δὼ ὅς οι 2 3) «Ὁ Ν ᾿ς “, δύ 
σχεῖν ἐστὶν, ὡλλ ἐμοὶ πολυ ὠισίχίον, μή ἐπίστασθαι, 

Υ̓ 5 2 ͵7 

ἄλλως τε καὶ εἰ χρήσιμνω ὄντω τυγχάνεί. 
Ν 

ΘΑ ΡΌΧΥΙΣ: 

ΠΡΩΤΟΝ μεν τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοῦτο ἐπι- 
Ὁ Ψ 7 ε ᾽ 2" 3 ἀν ΄ 

δέξωι βούλομαί σοί, ὡς οὐ χώλεπον ἐστιν, ὁ λέγουσι σοι- 

κιλώτατον τῆς γεωργίας εἶνωι οἱ λόγω μὲν ἀκριβέστατα 

»- 2 

-- 

αὐτὴν διεξιόντες, ἢ ηκιστῶ δὲ ἐργαζόμενοι. Φασὶ γάρ, τὸν ὦ 

μέλλοντα ὀρϑϑῶς γεωργήσειν, τὴν Φύσα χρῆναι πρῶτον 

τῆς γῆς εἰδέναι. Ὀρϑώς γε, ἔφην ἐγὼ, ταῦτω, λέγον- 

τέο (Ὁ γὰρ μὴ εἰδὼς, ὅ τι δύναται ἡ γῆ φέρειν, οὐδὲ ὁ 

τι σπείρειν, ὄἄομωι, οὐδὶ, ὁ τι φυτεύειν δέ, εἰδείη ἀν. 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ ̓ Ισχόμωχρς, καὶ ἀλλοτρίως γῆς τοῦτό ἐστι 3 χομώχρς, 

12. γενναιοτάτους] 51 ΟΟΥΡΆΓΟ5 

Ὦδθο οσυπὶ (εδξίοης 9. εἴ οἂρ. ΧΥΠ]. 
[ἐξι. το. 4ὰϊ Ἰοοι5 δὰ ρῥτϊογετη ταΐοτ- 
ἴυτγ, α᾽ϊα εἰ νοσδὈΌ}Ϊ γενναῖος ἤρηῖῆ- 
σατο αἰτοδίαθ, αυᾶτι ἢ.}. Μεπι- 
Ὅτγατη νετο {πιὰ [εξτοη β 9. αποα Ἰδὲ 
Ἰοσατη αἰϊθπα πὶ ΟσΟῸΡΑΙ͂Β τηοπυϊ, 
Ὠπὶσ Ἰοσο πιεὶϊαβ οοησγαθγα νἱάετατγ: 
γενναῖα δὲ δήπου καλοῦμεν ---πτρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους. Οεἰεγαπι τοὺς ἀηῖε αὐτῇ 
ἃ ἰεουπάα τηᾶπὰ δάϊοτρίαπιὶ Ὠαδεὶ 
Θυε)ξ. εἰ ἀεϊπάς ἔοικεν ἄαι. 

13. εὐπετές] Ηδος ρτὸ εὐπρεπές, ἃ 
Τεηϊοηῖία Ἰοοὶ αἰΐθηο, ἀεάϊ εχ οοη- 
εξζωτα ΝΥ γιτε Δ ὮἸ δὰ Ῥ] αἰδτο ματα 
ἀξ ϑεῖὰ Ν. ψ᾽ηά, Ρ. 45. 

συγχάνε) Ῥατῖΐ, Α. Ο. Ὁ. τυγχά- 
νοὶ, 

(αρ. ΧΥΙ. τ. οἱ λόγῳ---διεξιόντες 
Ἐχ ὙΠεορΏτγδΙ ποτα ρ]απῖαγατα 
Ἰϊσεῖ οοβποίοσετγα, σαὶ τοὶ τα ιοθο [οτὶ- 
Ρίοτεβ ἐχἢβιζεγίης ἀηῖα ἐπὶ εἴ ἔεγε 
ηῖς Χεπορῃοηΐετη. Ἐδορηᾶπεπι ἀς 
ἴεῦτοθ ΡἜ ΠΟ θυ5 Ὀ]δητ5 οοτητηοίςρ 
Ἰαάίοαπίετα. πηεπιογαὶ ὙΠεορητγαδυϑ 
ἀς σϑυῇ» μ}]. 1. 6, Μεπεβοτετγῃ ἰ, 2ό. 

ἥκιστα δὲ] Ουεϊῇ, ἥκιστα μὲν γὰρ 
Βδδει. 

2. χρῆνα] Οπλτίαηι Ρατ, Ο, Ὁ. 
3. ἀλλοτρίας γῆς) Ζευπε τηοηεῖ 

᾿πιε!]ρὶ περί, 5ςα αυἱϊὰ που δά τετὰ, 
ἢ τοὶ τυβίρο Τξαἀϊοίαβ. αἰϊεμᾷτῃ τοτ- 

59 
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“- .» 2 ΄ ἈΝ Ν δι ς 

αν ὅ τι τε δύναται Φέρει, καὶ ὁ τι μή δυνωται, 
᾿ Ν ΄ , 

ὁρῶντα τοὺς καρποὺς καὶ τὰ δένδρα. Επειδὼν μὲν τοι 
» Ἄς ἣΝ .«“ 

γνῶ τις, οὐκέτι συμφέρει »ϑεομαυχεῖιν Ου γῶρ ἂν, ὁτου 
ως ΕΝ 9 

δέοιτο αὐτὸς, τοῦτο σπείρων καὶ φυτεύων, μῶώλλον ὧν ἔχοι 
ἥν 5.9 ͵ Ἂ ε ». ὦ "2 Ν ΄ 

τῶ ἐπιτήδειω, ἡ 0 τί ἤ γῆ ἥδοιτο ᾧΦύουσα καὶ τρεφουσα. 
ἃ Ὁ αν ΕἸ ΕἸ 7 -“» ΛΈΜΕ) “.ἐἷἥὰ: ΔῈ Ν 

4ἪἫν δὲ ὥρω δι ὠργίων τῶν ἐχόντων αὑτὴν μή Εχή τήν 
« »“, » 3 Ν Ξ“, 

εαυτῆς δύναμιν ἐπιδεικνύναι, ἔστι καὶ τώρ γείτονος το- 
ΕῚ ». ὁ Ῥω »" Ν᾿ Ν 

που πολλάκις ἀληϑέστερω περὶ ὠὐτῆς γνώνωι, ἤ τσαρῶ 
“. Ν 

Καὶ χερσεύουσω δὲ, 
᾿ς ᾿ 

γὰρ τὼ ἄγρια 
ἊΣ 7, 7 ἔφ Ν ἧς τ 

κώωλω φύουσα, δύναται Θεραπευομένη καὶ τῶ ἡμερῶ 

3 ΄ ΄ 

5 γείτονος ἀνζδρώπου συϑέσϑαι. 
ε7 » ͵ὔ ἣν εὉ ἊΨ» ; 

ὅμως ἐπιδείκνυσι τὴν αὑτῆς φΦύσιν' 

Ὁ ἢ ͵7 Ν Ν. 4-ὸ «“ἦ ἈΝ «ς Ν 7 

κωλῶ εκῴερειν. Φύσιν μεν δὴ γής οὑὐτω καὶ οἱ μή πάνυ 
» “ 4 ΄ » Ἂν 

6 εμυπείροι γεωργίας ομῶς δύνωνται διωγιγνώσκειν. Αλλώῶ 
»"ὋἪ Ν 37 Αἱ" 5 Ν Φ Ὁ ε »" ΕΣ “᾿ 

τουτο μέν, εῷην ἐγώ, ὦ Ισχόμωχε, ἐκωνως ἤδη μοι δοκῶ 
» 5ς » ε » “ 7 Ν » »“"Ἢ »" 

ὠποτεϑ αῤῥηκέναι, ὡς οὐ δὲι φοβούμενον, μῆῇ οὐ γνῶ τῆς 
.Ὰ 7 Ε ΄ ΝΞ Ν Π) 

7 γῆς φύσιν, ἀπέχεσθαι γεωργίας. Καὶ γὰρ δὴ, ἔφην, 
» ΄ Ἂς » ε ΄ .“ ΚῪΡ Ν 

ἀνεμνήσθην τὸ τῶν ὠλιεῶν, οτί Θ᾽ αλασσουργοὶ οντες, και 
Μ ͵ 3. κα ΄ ἽΟΩΛΔΥ « - , 

οὗτε καταστήσαντες ἐπὶ ϑέαν, οὐϑ᾽ ἡσυχῇ βαδίζοντες, 
» Ἂν ΄ εἶ Ἂς » ᾿ς «“ ξύν Ν 

ὠὡλλῶ παρατρέχοντες ὥμῶ τοὺς ὠγροὺς, ὁτῶν ὁρῶσι τοὺς 
ἃ ΕῚ »-»" » » » »"Ἢ 3 ) 

κώρπους ἐν τὴ Ὑγ, ὁμῶς οὐκ ὀκνουσιν ἀποφαίνεσϑαι περὶ 
-“ »" ε ͵΄ » 9 « ΄ 3 νι 

τῆς γῆς, ὁποίω τε ἀγωϑθή ἐστι, καὶ ὁποίω κακή; ἀλλὰ 
ων Ν » Ν » 3 ας“ ᾷ ͵7 , 

Τήν μεν ψέγουσι, τὴν δ᾽ ἐπαινοῦσι. Καὶ πάνυ τοίνυν 

ΤΆΓΑ ἰπίριοις οἴ εχ ρίδπίς ἱπάοϊεηι 
εἸὰ5 δρποίοι 9 ΕἙᾳαυϊάετη εχίρεξϊα- 
Ὀδτ, υὐἱ ποπηπατεῖ Κεπορῆοη Ποπηΐ- 
πετὴ ἰηάἀο᾽ 5 ΤΘγγθα 6115, απ ΠῈ ΘΟ] ΘΓΕ 
᾿πβῖτοαῖς, ας 4αᾶπη ἐπλογα ουρὶϊζ, ρἰα- 
πῈ Ἰρπάγασῃ. Γοσυγα ἰξίτατν νἱτῖο 8}}- 
αυοὸ Ἰαθοτγαγα {αἱρίσοσ, Ναπι ἔαπετγας 
ἈὉ ἱπ|τῖο Τοτρταπη καὶ ἀλλοπρίῳ τῆς 
“"ἢς τοῦτό ἐστι γνῶναι ἢ ΘΟ Πσεῖ τοίαπὶ 

(ςπιεπιείδτη πε ι οοποΙαάϊε ἴτὰ {εέξϊ. 5: 
φύσιν μὲν δὴ γῆς οὕτω καὶ οἱ μὴ πάνυ 

ἔμπειροι γεωργίας ὅμως δύνανται διαγι- 

γνώσκειν. Ραηΐ. Ὁ. παραὶ τοῦτο ἔφη 
γνῶναι. 

ὅτι τῇ Μαὶς Ουεῖ, ὅτι δὲ παρε 

(οτίρταπι, Ῥατγί. Ο, ΓΤ. καὶ ὅτι μὴ δό- 
νώτῶι φί ἐρεῖν ἀεποερβ ἀδηῖ. 

5. οὕτω καὶ---δια γιγνώσκειν) Ουε]Ε, 
οὕτως καὶ----δια γινώσκειν. ὧἂτ Ῥατ, Α. 
σι 

γ. σῶν ἁλιέων) Ῥατῖί, Α, Ο, Ὁ. σοὺς 

ἁλιέας. Ματῖρο Ψη]οΙ ΟΠ. ἀνεμιν. σοὺς 
ἁλιέας. 

ϑαλασσουρ γ0}} Ουεῖ[. ϑαλασσιουρ- 
γοὶ, Ῥατι, Ο, ϑαλασιουργοὶ. 

καταστήσαντες) ναῦν ἸΠ16}}Πρε ηΠὶ᾿ 
σὰπὶ ΝΥ εΙ͂Κιο, αὰϊ καταστάντσες {ςτῖ- 

Ὀεπάαπι, ᾳυοά οἶ᾿πλ οοηδοεγατι δὰ 
Ογτορ. ν. 2».27. 

ἡσυχῇ) Ῥατ, Α. Ο, Ὁ, ἥσυχοι ἀβῃΐ,, 



ς ΑΡ. ΧΥῚ. δ᾽) 

» 3 “ἢ φ ΚΝ ϑὦν ἐν Ἕ »“, ν 

Τοῖς εμζτ' εἰροις γεωῤγιῶς οθῶω αὑτους τῷ τλείστῶ κωτῶ 

ταυτὼ ἀποφωινομένους ταερὶ τῆς ἀγαθῆς γῆς. Πόθεν 
ϑ, “᾿ “7, Ζ “Ψ, Ἂ 

οὖν βούλει, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄρξωμαί σε τής γεωργίας 
« ͵ ε Ν - ᾽ τ Ν ΄ 

ὑπομιμνήσκειν ; Οἶδα γαρ, ὅτι ἐπιστωμένω σοὶ πάνυ 

πολλὰ Φράσω, ὡς δέ γεωργεῖν. 
τὰ θυ »“ 

Ἔκέϊνό μοι δοκῶ, 9 

ἔφην ἐγὼ, ὦ Ἰσχόμαχε, πρώτον ὧν ἡδέως μανθάνειν 

(φιλοσόφου γὰρ μάλιστά ἐστιν ἀνδρὸς), ὅ ὅπως ἂν ἐγὼ, 

εἰ βουλοίμην, γῆν ἐργωζόμενος, πλείστως κριϑὰς καὶ 
ν΄ ν ͵7 3 »“»Ἥ “» ΝΣ ᾿Ψ 

πλείστους πυροὺς λαμβάνοιμι. Οὐκουν τοῦτο μεν οἶσθα, 10 

ὅτι τῷ σπόρῳ νεὸν δέ! ὑπεργάζεσϑαι ; Οἴδω γὰρ, ἔφην 
3 ΄ 

εγώ. Εἰ οὖν ἀρχοίμεϑα, ἔφη, ἀροῦν τὴν γῆν χειμῶνος ; 11 

᾿Αλλὼ πηλὸς ἂν εἴη, ἐγὼ ἔφην. ᾿Αλλὰ τοῦ Θέρους σοι 
-Ὁ Ν 39) 2 ὦ 3, «. "-“᾿ - » ἣ 

δοκεῖ; Σκλήρω, ἔφην ἐγώ, ἔστωι ἡ Ὑη κινεῖν τῷ ζεύγει. 
7 393) ἡ “" 7 » , 5 ν᾿ 

Κινδυνεύει ἔαρος, ἔφη, εἶναι τούτου τοῦ ἔργου ἀρκτέον. 12 
Δ 3 3 Ἀ » 

Εἰκὸς γὰρ, ἔφην ἐγώ, "ἐστὶ 

«τοῖς ἐμπείροις) Ουεϊῇ, αὐτοῖς ἐμσεί- 
4οις ὨάΌει, ΤΠθεϊηάε κατ᾽ αὐτὰ Ῥατΐ, Α. 

8. ἔφη,] Οπιτίαπε εἀά, νεῖ, [μὰ 
αὐἀάϊτ εἰἰαπὶ τηᾶῦροὸ Ψη]ΠοΙ, Πεῖμάς 
ἄρξομαι πε. οσαπὶ οἀά. νεῖς. εἰ Ῥαγ, 
ς.Ὁ. 

τσάνυ τσολλὰ φράσω) 1αητηδ πάνυ 
ἐπισταμένῳ σοι πολλὰ. (αῇα]ϊο φράσων 
ἀεάϊε, 

9. φιλοσόφου) Ἰτοπίατη ϑοοτγαίϊοαπι 
ἤᾶπς σεηΐίαϊς εξ (δγηδγατίβ, 4ὰο- 

ἴατα ΡὨ)]ΟΙ ΟΡ ἀδ νἱέϊα αυοιϊἀϊαπο, 
ποάμπι οορίοίο [Ὁ] οὐ 6ΠπῈ οοπίμε- 
της, Βείροηάες Ζειηθ, ϑοοζδίεπῃ, 
αἰροίε ΠΠΟΓΩΠῚ οἴ νἱῖθε ΡὨ ΟΡ ὨΪ86 
βααϊοίαπι, ποη ἱπάϊρ πᾶτὰ Ρῃ]]οΐίορῃο 
τυ] οαιοη 5. (οἱ εητίᾶτα ροίυξ 7104 1- 
οᾶτα. Μαυϊτος βηΐπὶ ΡὨΠ]ΠΟΐΌΡΠΟΚ στϑο-- 
008 ἀξ τὰ τυϊίοα ρῥτθοερηῖε, Ψ ε Κε 
ῬὨΠοΙΟΡ δ ποιίοπεπι δά Ὁ] πὶ νοτ- 
Ῥατὴ μανάλάνειν τείετεπήδηη εἢξ οεπ- 
ἴει. Αάάο Ἰοσαπὶ Ατιβοιο 5 (ἕθοη. Ι. 
6. ὅσα σε δεῖ ποιεῖν, μήτε νυκτὸς μήτε 

ἡμέρῳς παριέναι, σοσὶ δὲ διανίστασϑαι 
»ύκσωρ' σοῦτο γὰρ καὶ τυρὸς ὑγίειαν καὶ 

“ἰκονομίαν καὶ φιλοσοφίαν χρήσιμον. 510 

φηἷτα Οοάοχ ΓἸρί, Βαῦες Τοτριατη ΡΓῸ 

μώλιστα χέσϑαι τὴν γῆν 

φιλόσοφον, αἴ σοτΙὶδὶ νο] ας σαπιρτα- 
τι 5. Φιλοσοφία Ὠϊο Πηηρ ΠΟΙ ΕΓ ἐἤξοη- 
ΑἹ βιωαίμτη οἰ {μδ]αΐθηι ΟἹ ἰπ τ ]ο- 
πϑη σοριίαηα Πρηϊβοαῖ, οὐ π΄ Ογ- 
ΟΡ. νἱ. 1,41. πάνυ μην φιλοσοφεῖν φὶ- 
λοσοφίαν, δὲ ἧς ἄν μάλιστα ἐνόμιζον 
τοαιδευϑῆναι τὰ προσήκοντα ἀνδρὶ καλο- 
καγαϑίας ὀρεγομένῳ ο(Ἑ ἴῃ Μετηοῦ , ἱν. 
2. 23. Οἵ, Μοιὰβ δά [ΠΟογαιὶβ Ραπα- 
Βυτοατῃ Ρ. «. ΕἸ Ἰρίτυτ ἢ. 1. φιλόσο- 
Φος, φιεὶ αΥ δῊ (ΩΡΘΟΊΟΥ σα, ΟμΥΙΟ ΓΕ εἴ 
ασοσμγαίς αἰϊδεν σοπαίμγ7) ἐπὶ ἐοφμε σο- 

ΦΠΑΠΙΟΡΘΙ οἱ ΑἸΊΉΜ ἰοΥμη αἰφβχιηε 
λαῤεί. )ε Ρῃιηοίορΐα ρῥτγορτὶς αἰξια 
πυΐηαδηη ΧΕπορΠοη νογῦο πἰὰ5 ἐδ 
τερεγιίατγ. 

1ο. τῷ σπόρῳ] Ατιϊσαϊαπιὶ οπλ! ες 
Ῥαγί, Ο. : 

11. σκληρὰ] Ουοϊῇ, ἀείποερϑ ἡ γῆ 
ἔσται. Ῥατσῖί. Ὁ. σκληρὰ ἔφην ἡ γῆ ἐγὼ 
ἔσται. εἴίατη Ὠ. ἡ γῇ ἔσται. Ὠϊξιατπη 
ῬΙΟ σκληροτέρα ἢ ὥστε κινεῖν. 

12. κινδυνεύεε ἔαρος) ΜΊάἀειαΓ τ] 
ἄρα Δῃῖς ἔαρος ἐχοϊα!Πἴς. 

χεῖσθαι) Ἴαητ. χρῆσθαι ἀεξάϊε, σαοὰ 
ἃ Ρεπηᾶ πιᾶπα οὐζ ἰὼ Ῥαγί, Α, σχεῖ- 
σϑαι Ο. Ὁ. ΠΙυὰ εἢ ῥέαπε ἀϊοίυϊ εἰ 
ἀζιαι πιοῦε ἀτέπα σοηηηοί. 

94 



88 «ΟΟΝΟΜΙΟΙ 

δου 2 « νι ͵7 Ὰ ΄ 
τηνικαυτῶ κινουμενήν. Καὶ Τήν σσοῶν γε ανωστρεζομενήν, 

3, “ ΄ »“ ἣν νΝ -“ »-“»Ψ,] ὧν 

εῷη, ὦ Σώκρατες, τηνροῶυτον κόπρον μὲν τὴ ὙΥ ἤδὴ ταρε- 

13 χεῖν, καρπὸν δ οὔπω καταβαλεῖν, ὥστε φύεσθαι. Οἷς 

3 Ν »"Ὕ Ὁ ε »Σ“ -“ 3 

14 εγὼ, καὶ ταῦτω οὕτως ἡγουμώι χρήνωι ἔχειν. 

1 

" 

Ἂς ὟΣ “ἃ Φ τῷ ν» «“ ᾽ ΄ 

μωι γὰρ δὴ, καὶ τοῦτό ἐστι γιγνώσκειν, οτι, εἰ μελλεῖ 
3 Ἂ τς Ν 9) -“ »“» ὙΞ 9.1", " 

ὠγαϑὴ ἡ νεὸς ἔσεσθαι, ὕλης τε δέϊ κωθιωρὼν αὐτὴν εἶναι, 
3 Ν « Ἂς Δ εις ἡ 7 3, 

καὶ ὀπτὴν ὁτιμώλιστω τυρὸς τοῦ ἡλίου. Πάνυ γε, ἔφην 

Ταῦτ᾽ οὖν, 
3) Ἄ 9λ , "“ ΕΝ ΕΝ ᾽ 

ἔφη, σὺ ἄλλως πὼς νομίζεις μῶλλον ἂν γίγνεσθωι, ἢ εἰ 
᾽ -“ ΄ ε 7 7 Ν ἫΝ τ 

εν τω Δ έρει οτι τὠλείστουοις μεταβάλοι τίς τήν γῆν; Οἰ- 
Χ ᾿Ξ 3} » Ἅ «“ ᾽ ἰάγε ὃν. “ ς 

δὼ μὲν οὖν, ἔφην, ὠκριβως, ὅτ, οὐδαμῶς ἂν μῶλλον ἡ 
ΧΝ -“ 3 Ψ ΕῚ 7 ἐς Ἂς »Ἥ ͵ 

μὲν ὑλή ἐπιπολάζοι καὶ αὐωίνοιτο ὑπὸ τοῦ καύματος, 
ς Χ  ἐςὩῳ ἴω « ΄ "»"ὋΣ΄᾽ ς ΕΝ Ε ᾿ὶ ἃ ἊΣ 3 Ὡἤ »᾿» 

ἡ δὲ Ὑη ὄπτωτο ὑπὸ του ἡλίου, ἡ εἴτις αὐτὴν εν μέσω τῳ 
΄ » »» πρὶν ἃ ᾿ ὯΞ ͵7 » Ἀ 327 

Θ ἔροι καὶ εν μέση τὴ ἥμεροι κινοίη τῶ ἀεύγει. Εἰ δὲ ἄν- 
ν ᾿ ᾿ Ν Ἂς "» Ε ᾽ 4 

ϑρωποι σκώπτοντες τὴν νεὸν τποίοιεν, ε(η, οὐκ εὔδηλον, 
- ΟὟ ͵7 ͵΄ »" »- Ν »""Ὕ Ν ἣν; ε 

ὁτι Κωὶ τούτους δίχα δὲ ποιεῖν τήν γῆν κῳι τὴν ὑλῆήν; 
Ν ΄΄ ᾿ « 5) ᾽ Ν ε 

Καὶ τὴν μέν γε ὑλων, εἰβῆνι ἐγὼ, καταβάλλειν, ὡς αὖ- 

αἴνηται, ἐπιπολῆς, τὴν δὲ γῆν στρέφειν, ὡς ἥ ὠμὴ αὐτῆς 

ὄπτῷτο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΗ͂, 

Ν Ὁ “ὦ ἃ ΣῊΝ 3 εἰ ᾳ « 

ΠΕΡῚ μεν τῆς νεοῦ ὁρῶς, ἐῴη, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀμ- 

Δοκει γὰρ οὖν, ἔφην ἐγώ. 

ὥρως ἄλλο τι, ἐῷη, ῶ δῶ: 

΄ Ἐπ Ας »“ 

Φοτεροις ἡμῖν τωυτοῶν δοκεῖ. 

Περὶ γε μέν τοι τοῦ σπόρου 

ἀναστρεφομένην} Ῥατγι. Ὁ. σόων σφ: χρῆνα] Οὐε]ξ, ἃ ρτῖπηα τηᾶπὶ χρὴ 
ἄαι. πέτα χν]!. το. ἢν--- χλόης γενομέ- Βαθει. 

γηφτ- καπαστρέψηῃς αὐτσὸ πάλιν, σοῦστο 

γίνεται σῖτος τῇ γῆ. 

παρέχειν] Ἐερείε εἰκός ἐστι. 
13. εἰ μέλλει] Ῥατ, Α. Ὁ. εἰ μέλ- 

λοι. 

δεῖ 1 Οπιέϊαπε εἀά, νεῖτ, εἰ Ουο]. 
εὐπιὶ Ῥατιί. Α. Ο. Ὁ. 

πρὸς ποῦ ἡλίου] Τὰ νυ ]ρᾶταπι στὸν 
ἥλιον οοτγεχὶ εχ {εξὶ. τ4. ἡ δὲ γῆ ὀππσῷ- 
τῷ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ἀρρτοβθαπῖε ψγεἰκίο. 

14. ὀπτῷτο)] Ἐάά, νδεῖϊ. ουπὴ ΟὉε], 

ὀπτοῖσο, ἰεὰ ἴῃ Ῥατι. Α, ὦ Γαρτάίοτῖ- 
Ρίαπι. Οἴσοτο ἀρᾷ Νοπίαπι νεσχεϊξ : 
Ναο »"οαο ἐαοϊἠμς αν δίίγον ῥο 7 πέφιε 
λεγόας αγείσεγε εἴ ἐητεγΠοὶ, πεέσμξ {67- 
γα αὖ μοἰε ῥεγσοψμῖ, 

Οαρ. ΧΙ]. τ. Δοκεῖ γὰρ οὖν] Εάἀά, 
νεῖι. ἔδμεις. Ρατί, Α. Ο. Ὁ. δοκεῖ γὰρ 
αὖ. 

μέν σοὶ τοῦ σπόρου ὥρας] Βεπε Ζευπε 



σΑΡ. ΧΥΙΙ. δὴ 
Ψ ΕΝ ᾿Ν “ 7 “ Δ Ἀ 

κρῶτες, γιγνώσκεις, ἡ τήν ὥρᾶν σπείρειν, ἧς πάντες μεν 
ε νϑ "7, - 7 Ζ δὲ ἘΝΉΤΗν Ὁ 

οἱ πρόσϑεν ἄνθρωποι πειρῶν λαβόντες, πώντες δὲ οἱ γνὺν 
8 Δ με Ν. ἃς 

λαμβάνοντες, εγνωκῶωσι κρωτίστην εἶναι; ᾿Ἐπειδὼν γὰρ 
« 3}  ᾷ ΓΤ ς Ν 

δ μετοπωρινὸς χρόνος ἔλϑη, πάντες ποῦ οἱ ἄνθρωποι πρὸς 
3 7 « ͵΄ “΄. Ἀ »"» " ΄, 

τὸν Θεὸν ἀποβλέπουσιν, ὁπότε βρέξας τὴν γὴν ἀφήσει 
ΠΝ, ἢ μῳ 3 7 δέ 5 χϑὲ 2 Ἂ - ἰἢ 7 

αὑτοὺς σπείρειν. ἜἙγνωκασι δὲ Ὑ, εφην ἐγώ, ὦ Ισχό- 
᾽ “ δι ἢ - 

μώχε, καὶ τὸ μὴ ἐν ξηρῷ σπείρειν ἑκόντες εἶναι πάντες 
2, τ: » “ « 

ἄνθρωποι, δηλονότι πολλαῖς ζημίαις πωλωίσωντες οι 
»" ς ἣξ » - ΕἸ »Σ΄᾿ 

πρὶν κελευσθῆνωαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ σπείραντες. Οὐυκουν 8 
-» 3, Ὁ,,3 ΞΖ ς “Ἢ , ς 

ταυτῷ μὲν, ἔφη ὁ. Ἰσχόμωχος, ομιογνωμόονουμεν πάντες οἱ 
3Λ. «' ς δ ΕΝ 2 δ “ 

ἄνϑρωποι. Ἂ γὰρ ὁ ϑεὸς διδάσκει, ἔφην ἐγὼ, οὕτω 

γίγνεται ὁμονοέϊν" οἷον ἅμω πῶσι δοκέϊ βέλτιον εἶνωι, ἐν 
“» »" οΣ, πὸ "2 -“ ἊΝ ,, δ » “" 

τῷ χειμῶνι πώχεω ἩΡΗ͂Ν ὍΣΟΙ ἣν δύνωνται" καὶ πὺρ 
.« » » 3 ͵ᾺἋ 3, ΕΣ 4. ψ Ὁ -“; 

κάειν ὥμωῳ πᾶσι δοκεῖ, ἥν ξζύλω εχωσιν. ἀλλ εν τῷδε, 4 
γας Ε ΄ 5 7 

ἔφη ὁ Ἰσχόμωχος, πολλοὶ ἤδὴ διαφέρονται, ὦ Σώκρατες, 
ἣν Ω ς 7: 7 ἥν, κα ΄ 

περὶ του σπόρου, πότερον [ τρωιμος Ἀρωώωτίστος, .: μέσος, 

ον" «ἃ 5 ἤ Ε 5 ς 

0 ὀψιμώτατος. Αλλ ο 
΄ Ν: 9] 7) ᾽ ἊΝ 

Ὑμένως τὸ ἔτος ὥγειί, ὡλλώ 
Ν ᾽ν “" ΄ Ν Ν 

στῶ, τὸ δὲ τῶ μέσω, τὸ δὲ 

μὲν τῆς ποῦ σπόρου [τ] απάπτῃ εἴα 
οοηϊδοῖτ : ἀείποερβ ὁρῷς εἀά, νεῖϊ. 
Ουε!ῇ, 

γιγνώσκεις) Οαεϊῇ. γινώσκεις. 

2. ἀφήσει) Ῥατί. Ο, ἃ ργ τᾶ τηᾶηὰ 
ἀφύσει, Τὴ. ΟΠ] ἾΠῸ Οτη τ, 

᾿Εγνώκασι δέ γ᾽, Θυε!, ἐγνώκασί γε 
Ραπέϊο ροῆτο ροίξ ποπηθεη [[οΠποπηᾶ- 
ΟἿὨϊ. ἐγνώκασι δή γ᾽ ἔφην ῬαΙ, Α. ἀε- 
ἴΠ6ΕΡ5 ἐν ξηραῖς τηᾶΥρο 5ίερῇ. 

οἱ πρὶν----σπείραντες} ϑιταῤίατγα νεγ- 
Ὀοταπι ἱπίοϊ πίον ἔδοϊζ, αὐ νἱγὶ ἀοξϊὶ 
ἀδ νιτἰο Ἰοοὶ Γαἰρίσαγεπῖαγ. ΒΟ 58 
Βοιηϊηαῖϊνος δυίο] αἴος εξ αἷΐ, Ζει- 
πῖὰθ ρος δηλονότι τερεῖῖς ἐγνώκασι ; 
{εὰ ἴἴὰ πίπ|]ο τηϊηβ ποπηϊηδίϊνοβ 
τηᾶποῖς δὐὈίοϊ αἴοβ αΐζαϊς γεΐκοε : 
πᾶσ επὶπη ρατγεοὶρίατη παλαίσαντες 
ΡοΙ͂ξ τεξεγγὶ δὰ πάντες ἄνθρωποι; ΟὉ- 
ἔζατε δηΐτ τι σα πὰ ; οἱ (επιεπιίαπὶ 
τὰ εχϊῆετε (ΑἸ ατη, ααΐα ὩΟΠ ΟΠΊΠΕ8 

Ν 3) με Ν 5 

Θεὸς, εν εἐγω, οὐ τετω- 
ΧΝ Ν -“ .᾿ Ἃ 

τὸ μὲν τῷ πρωΐμῳ κοωλλι- 
Ἣν » Ἢ Ἀ, τ΄ 

τω ὀψιμωτάτῳ. Συ ουν, 5 
͵ Π 

Ποπλῖπες ἀδτῆπο ἴὰο ςἀοοεαπίαγ, Μ|ὶ- 
ὮΙ ΠπλΠΠ πιὰ Ἰοσὺβ εξ ν᾽ ἀδτὰγ σἂρ. 
Χἰϊ, οὐχ, ὁρᾷς, ὅτι καὶ ἑαυτοῖς εὖνοι πάν- 
τες ὄντες, ὡς εἰπεῖν, ἄνθρωποι, πολλοὶ 

αὐχῶν εἰσὶν οἵ οὐκ ἐθέλουσιν ἐπιμελεῖ- 
σϑαι, ὅπως αὐτοῖ; στα ταῦτα : (αὶ ὺῖ 
ἢχπα}}15 Βαΐ ποῆεγ, [ἃ νεῦρα γα πί οὐ - 
ἀϊπαηάα: καὶ πολλοὶ (νΕ] σινὲς) πολ- 

λαῖς ζημίαις ττωλαΐσωντες, οἱ σρὶν κελ. 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ σπείραντες, πάντες νῦν ἐγνώ- 
κασι τὸ μὴ ἐν ξηρᾷ σπείρειν ἑκόντες εἶναι, 

Αἀ τῆτσπιὶ νεῖο ἰοσυτη πετηο δάπεῆς. 
σπείραντες} Μυ]ραῖαπὶ σπείροντες Τα- 

δὶς οοτγοχὶς ΨΥ εἰῆκε. 
3. ἣν δύνωντα!.) Ῥατ, (᾿, εἰ δ. ἀείη- 

ἀε εἰ ξύλα ἔχωσιν. Ο. Ὁ. 
4. ᾿Αλλ᾽ ὁ ϑεὸς] Ρατγ, Α. Ο. Ὁ. καὶ 

ὁ ϑεὸς, Ῥεϊπάε ἀλλὰ τὸ μὲν τσρωΐμῳ (΄, 
κάλλιστα) Ῥατιϊοὶ ρα πὶ ἔχον ἴο. τῷ 

σπόρῳ, νεὶ {π|}1ε αἰϊαυοά ἀεεῆξε σαϊῃὶ 
γἱἀευδίυτ. 
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5 κι ἢ 7 εν »“ ς δ 7 
ἐῷη, ὦ Σώκρατες, πότερον ἡγὴ Χρειττον εἰνώϊ, ενὶ τούτων 

»- ἊἙ οὖ ᾽ ΦᾺΝ ᾿ ἷ““,“«“-΄΄Ἴα 

τῶν σπόρων χρήσϑαι ἐκλεξζάμενον, εν τε πολύ, εῶν τέ 
᾽ ’ Ὰ 5 ! Ἄ,, ἀν »" “: 

ὀλίγον σπέρμ σπείρη τὶς, ἤ ἀρξώμενον ὠπὸ τοῦ πρωΐϊ- 
“ τ β ᾽ ᾿ 

6 μωτάτου μέχρι τοῦ ὀψιιμωτάτου σπείρειν ; Καὶ ἐγὼ εἰ- 
) ΝῚ ΕἸ »"» ΑΝ 

πον, ἐμοὶ μέν, ὥ Ισχόμαχε, δοκεὶ κρώτιστον εἶνωι παντὸς 
΄ »“Ὃ ᾿ς ᾿» -»"μ" “" 

μετέχειν τοῦ σπόρου. Πολὺ γαρ νομίζω κρειττον εἰνῶ!, 
9 ᾽ “Ἢ -“ 7 ΕΝ ἈΝ Ν 7 

ἀεὶ ὠρκουντῶ σίτον λωμβώνειν, ἡ πότε μὲν πάνυ πολῦν, 
Ν αἰ καὶ -“» 7 » 4, 

ποτὲ δὲ μηδιὶ, ἱκωνόν. Καὶ τοῦτο τοίνυν σύ γε, ἔφη, ὦ 
“ ε “Ὁ τε « ᾽ν -“ ͵7ὔ 

Σωκρατες, ὁμογνωμονεις ἐμοὶ» ὃ μανϑάνων τῷ διδα- 
»Σ" ͵ ᾽ »-Ὁ Εν ᾽ [Ἴ 7 

σκοντι, καὶ ταῦτω πρόσϑεν ἐμου τὴν γνωμήν ἀποφαινό- 
3 ᾽ Α ᾽ “ ς Ν ΄ 

ἡ μενος. Τά γάρ: ἔφην εγῶ, ἐν τῷ ῥίπτειν τὸ σπερμω 
7 τῇ ΕΝ Ἵ 3 Ξ , 3 

τοοικίλη τεχνή ἔνεστι: Πάντως, ἔφη, ώ Σωκρώτες, ἐπι - 
͵ 5. Ν “Ὁ .“ λ .ς ᾽ »“" ἃ, δῶ 

σκεψψώμε ὦ καὶ τουο. Οτι μεν γὰρ εκ τῆς χειρὸς δέει 
« Ν ΄ ἕ κε 4 

ῥίπτεσϑωι τὸ σπέρμω, καὶ σύ που οἶσθω, ἔφη. Καὶ 
ἶ Ἂς ε, 5 ᾿ ͵7 δ ΄ 93} ε ᾿" 

γὰρ εωρωκώ, ἔφην ἐγω. Ρίπτειν δέ γε, εῷη, οἱ μεν. 
« “ « ΕῚ ᾽ 5 »"Ἥ “»Ἥ Ν 3) 

ομνώλως δύναντωι, οἱ δὲ οὔ. Οὐκοῦν τοῦτο μεν, ἐφην 
ΠῚ ἐν ΤῊ ΄ » .“ »- -»- ε ν. 

εγω, ἤδὴ μελέτης δεῖται, ὥσπερ τοῖς κιϑαρισταῖς ἡ χεὶρ, 
.“ ψ ε -“ »" ν Ν ΣᾺ Ε : 

εὕπως δύνηται ὑπήρετειν τή γνώμη. ἸΙΠανυ μεν οὔν, εῷη 
ΕΝ ΄ Ύ ὁ ε "“ς ν » ε ν ΄ 

ἢν δέ γε ἦ, ἔφη, ἡ γῆ ἡ μὲν λεπτοτέρω, ἡ δὲ παχντέρω. 
΄ »Σ᾿ Ἵ ιν ΄ ΓΝ) ἣν " ΄ 

Τί τοῦτο, ἐγὼ εῷην, λέγεις : ὠρώ Ὑε τὴν μὲν λεπτοτέραν, 
.« 9 ; ἈΝ ; ε) Ν ΄ 

ὅπερ ἀσϑενεστέραν, τὴν δὲ πώχνυτεραν, ὁπὲρ ἰσχυροτέρων ;᾿ 
-“΄.} 3 ΄ ᾿ »" ΄ 7 3, δι 

Τοῦτ᾽, ἔφη, λέγω" καὶ ἐρωτῶ γέ σε, πότερον ἴσον ὧν 
: Ρ - -“ ΄ ͵7 Ὰ ΄ ΕΝ “᾿ -“ἍΖ; 

γεκώτερω τή γή σπέρμα διδοίης, ἢ ποτέρων ὧν πλεῖον. Τὼ 
Ἀ 3, 3) 9 ““,. ΄ -»» ϑ 

μεν οἴνῳ, εῴην ἔγωγε, νομίζω τῷ ἰσχυροτέρῳ πλεῖον ἐπ:ι- 
΄-»“ « ᾽ -“᾿ 5 ΄ »" ͵ 

χέϊν ὕδωρ' καὶ ἀνθρώπῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ πλέϊον βάρος, 
᾽ ΄ . 5 ΄ ΕΥ̓ ϑ»» ᾿ 7 

ἐὰν δέη τὶ Φερειν, ἐπιτιθέναι" κῶν δέῃ τρέφεσθαι τινώς, 

8. ἔφη, ἡ γῆ ἡ μὲν] Εάά. νεῖς. ἔφην, 
ἡ γῆ λεπτοτέρα ἢ παχυτέρα. Ἐπτῖατπηι 
Ουεϊῇ, ἔφην Παθεῖ, {εἀ ἀπίε ἔφην δαἀάϊε 
παχυτέρα. Μετάτηα εχίδὶ εἴϊαπὶ ἴῃ 
Σηδτρίηα ΝΊΠ]ΠοΟ 

ἀσϑενεστέραν---ἰσχυροτέραν] 114 ἔεγε 
Ἰδεορῃταίϊζαβ Ὠϊβοτγ. ῥ᾽ πίαγ. ν]}], 6. 

σλεῖον γὰρ ἡ πίειρα καὶ ἀγαϑὴ δύναται 
φέρειν τῆς ὑφώμμου καὶ λεπτῆς. ϑ8εὰ. 
οο εἢ εχ νεγοὶβ ΡὨΠοίΟρ τὶ, πο 
εχ ρ᾽δπίδγαπ ἱπάο]6, φαϊδθὺ5 εἴ ἱετγᾶ 
οὈϊεγεπάα, Ἰπάϊοδτα. ς 

9. ἐσιχεῖν)] Ουεὶ!ῖ, ἃ ργὶ πᾷ πιά πη. 
ἐσισχεῖν Ὠαθεῖ. 



σΑΡ, ΧΥΙ]. 

τοὺς δυνωτωτέροις τρέφειν ἂν τοὺς πλείους προστάξαιμι. 

Ἐΐ δὲ ἡ ἀσϑενὴς γὴ ἰσχυροτέρα, ἔφην ἐγὼ, γίγνεται, ἤν 

τις τὐλείονα καρπὸν αὐτῇ ἐμβάλη, ὥσπερ τὼ ὑποζύγια, 
» ὔ ε9 7ὔ “ 

τοῦτο σύ με δίδασκε. Καὶ ὃ Ισχόμωχος γελάσας εἰ- 
3 3, ΤΥ ΜΝ ἣν πεν ἀλλὼ παίζεις μὲν σύ γε, ἔφη, ὦ Σώκρωτες. Ἐὖ 

γε μέντοι ἴσιϑι, ἔφη, ἣν μὲν ἐμβωλὼν τὸ σπέρμα τῆ γῆ, 
, Ω “ν 

ἐπείιτώ εν ὦ 
͵ 

͵ὔ ΄ ᾿ ἮΝ; -“» ΄ ΄ αὐ 

λοῆς γενομενῆς ὡπὸ του σπερμαωτος, κατωστρενης αὐτὸ 
“ 6, 3 ᾿ 

Ν 3, Ν «- “ν 5 ᾿ κῳ 3 »" 

πολλήν ἔχει τροζην Ἴ Ὑη ἄπο του ουρῶνου, 

7 » 7 » -" π᾿ “ πο ἃς ᾿ 

πώλιν, τουτο γίγνετωι σῖτος τῇ γῆ, καὶ ὥσπερ ὑπὸ κό- 
» Ἂς ἄν «φὰ τ5 ͵΄ Δ εἶς ᾽ “ὦ ΕΟ, 

πρου ἰσχὺς αὑτὴ εγγίγνετωι. ᾿Ην μέντοι ἐκτρεῷειν εὡς 
ΧΝ »“Ἥ ἂ, ΄ ᾿ς »»" ΕῚ Ἂς Ἄ “Ὁ 

τὴν γὴν διὼ τέλους τὸ σπερμω εἰς κωρπὸν, χωλεποὸν τῇ 

ἀσθενεῖ γῇ ἐς τέλος πολὺν καρπὸν ἐκφέρειν. Καὶ συὶ δὲ 

ἀσϑενεῖ χωλεπὸν ττολλοὺς ἁδροὺς χοίρους ἐκτρέφειν. Λέ- 

γεῖς σὺ, ἔφην ἐγὼ, ὦ Ἰσχόμαχε, τὴ ἀσϑενεστέρο γῆ 

μέϊον δέϊν τὸ σπέρμα ἐμβαλέν; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, ὦ 

Σώκρατες, καὶ σύ γε συνομολογεὶς, λέγων, ὅτι νομίζεις 

τὸς ἀσϑενεστέροις πᾶσι μείω τωροστάττειν πράγματα. 

Τοὺς δὲ δὴ σκαλέας, ἔφην ἐγὼ, ὦ Ἰσχόμαχε, τίνος 

9: 

“τοῖς δυνα τωπέροις----προστάξαιμι] 1η- 
ἔτ {εξι. 11. τείρίοἷε πες: καὶ σύ γε 
συνομολογεῖς λέγων, ὅτι νομίζεις σοῖς 

ἀσϑενεσσέροις πᾶσι μείω προστάττειν 
πράγματα. ϑεὰ οδάετῃ ποη εἰ αἴτο- 
Ῥίᾳυε [Ἐπίεητία, εἴ τΊΪΓΟΓ ἱπίογρτε- 
τὰ π| ΠΙεπιϊητα. ΕΠ ἀξ σογροτῖβ γοῦοτα 
ειτηο. Αἱ 4] δυνασώσεροι [πὶ τρέ- 
φειν, '1 μοί ορυϊεπίίογεβ Τα ηῖ, υἱ 
4] τεὶρ ]οθα Αττΐοθθ εαὰο8. 8] ετα 
φορεθδηῖαγ, Οοηῖτα προστάττειν σρά- 

γματα νἱάεῖυτ εὔΐε (εσνὶβ οροσὰ ἱπιρε- 
ΙᾶΆγα. γ]άεαπε δοιτίογεβ, ἢ ηὐυἱα τα- 
τη 611 νος νεγῦ]5 ἐχοορίίατε ροῖ- 
ἢπε, 

Εἰ δὲ ἡ] Ῥατγί, Ο. Ὁ. ἡ δὲ ἀσϑενὴς 
γῆ ἄδπηι. 

, ὥσπερ, τὰ ὑποζύγια] 1πιε]]ῖρε ὦ ἰσχυ- 
"πρότερα γίγνεται, ἐών τις πλείονα χόρτον 

αὐτοῖς ἐκβάλῃ. Μετθυπη επἰπιὶ ἐμβάλ- 
λεῖν εἴ ἴεγγθα σοπίογεηθε σοηνεηϊς εἴ 
}υτηςηιὶς. δὰ Ρτρείερια οὈ]εέῖο οἷῦο 
δλἰεπάδβ, σοῦσο δὲ σύ δ δ. Ρατι, Ο, 

1ο. γελάσας εἶπεν] Ἐχ ΟὐεἸῇ, Ρα- 
τι. Α. εἰ πιᾶγρ. ΠΟΙ, Ὦοο ῥγὸ ἔφη 
τεοερῖς Ζεαπα. [ἰὈϊάθπι εἰ ἴῃ Ρατγ, 
Α. Ὁ. εἢ, ἔφη, ἴσϑι. ἐγὼ μέντοι ἔφη, 
ἴσϑι Ῥατ, Ὁ, Οεξιθγαπ Γε αὶ Το] ες ὅτι 
ΡΟΙ͂ εὖ ἔσϑι, φαοά ἢ. 1. οπιϊττίτατ. 

-- 

12 

ἤν μὲν---καπτασαρέινης Εχ Ουεϊῇ, ἢν. 

μὲν ῥτὸ εἰ μὲν τεσερὶς Ζευης : ἰάεπι 
Ἰδεγ κατασσρέψει: ἀλϊ. 

γίγνεται σῖτος) Νίατρο 516 ΡΗῃ. γί- 

γεσαι καὶ σῖπσος. Ῥατ, Ο, Ὁ. καὶ γίνς- Ψ γ ' 
σαὶ σῖτος. 

σολλοὺς ἁδροὺς χοίρους] ϊ. 6. διὰ τί- 

λους, ῥογσος αὐ δαγι μίγμε φἰαιόηι αἰθτό, 
ἄοποο αφαοίευεν τ. 

11. δεῖν) Εαά. νεῖῖ. σὰ πῃ Ῥατί, Α. 
Ο. Ὁ. δεῖ, ΘΟ! ἢ, δὴ ἀάπε, 
θεῖ εἰἴατ τηᾶγρὸ Ν}]]1οῖ, 

πράγματα] Οἱ. αἀ (εξ, ο. Ματκ- 

ψεγαπὶ ἢᾶ- 

Ιαηά ἢ.]. προστάγματα πη τα] αἷζ, 
δὰ Τυῆᾶπὶ Ὁ. 532. εὦ. ΒεΠΚΊΙΙ, 
Ῥαπ. Α. Ο. Ὁ. προστατεῖν ἀαηι, {εά᾿ 
ταᾶτρο Α. ἀδὶ προστάττειν. 

ἴπ. 
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Οἶσϑα δήπου, ἔφη, ὅτι ἐν 

Τί γὰρ οὔκ ; ἔφην 
ἐγώ. Οὐκοῦν ϑῶμεν τοῦ σίτου καὶ κατωκρυῷϑηναί τινώ 

.“, 3 7 »" 

ἐγεκώ ἐμίβώλλετε τῷ σίτω ; 
"»"» “ Ὄνος ρὴ “2 

τῷ χείμνωνι πολλῶ ὕδωτα γίγνεται. 

ε “ ὧν Ε 7] 3 -" ͵ 

ὑπ᾽ αὐτῶν, ἰλύος ἐπιχυϑείσης, καὶ ψιλωϑθῆναι τινως 
«, ΑΝ ε Ψ “ Ν Ἡ ΘΕ Ν οἰ, 
ῥίζας ὑπὸ ῥεύμωτος. Καὶ ὕλη δὲ πολλάκις ὑπὸ τῶν 
ε 7 ὕ, ζω "“" μὴ ΄ ον 

ὑδάτων δήπου συνεξορμᾷ τῷ σίτω, καὶ παρέχει πνίγμὸν 
3... Ἐν ν᾿ 3} ᾽ Ν 8. Ἂς - 7 

αὕτῳ. Πάντα, ἔφην ἐγὼ, εἰκὸς ταῦτα γίγνεσθαι. 
5» »" "ο“-Ὁ7 »} 5 "»"᾿ 37 Σ γ, ἣν δεῖ 

13 Οὐκοῦν δοκεῖ σοι, ἔφη, ἐνταῦϑω ἤδη ἐπικουρίως τινὸς δεῖ- 
ἐἶ, Ἂν Ὥ ν᾿ Τ᾿ 9 ᾽ ΄ αν. 5 

σϑαι ὁ σῖτος ; ΙΙανυ μεν οὔν, εῷην ἐεγω. Τὼ οὔν κατι- 
κ( 7 ΕΝ »" “᾿ ᾽7 3 »" 

λυϑέντι τί ἂν ποιοῦντες δοκοῦσιν ἄν σοι ἐπι κουρήσαι ; 
" ᾿ 3) "»-ὦ 

Τί δὲ, εῷη, τῷ 
9 ΄ ᾿ς «7 " 7 Ν »"7 ν᾿. 

ἐψιλωμένω τῶς ῥίζας ; Αντιπροσωμήσωώμενοι τὴν γὴν ὧν, 
39 3 ΄ 7 Ν » ΩΝ “ 7 - “Ν᾿ 

Ἰ4ἐφην εγώ. Τί γὰρ, ἔφη, ἢν ὕλη πνίγη συνεξορμῶσω τῷ 
"4 7 “ὝἭ Ν Ν “ « 

σίτω, καὶ διαρπάζουσα, τοῦ σίτου τὴν τροφὴν, ὠσπερ οἱ 

͵ 9 τ Ν Ν νξ ᾿Εσικουφίσαντες, ἔφην ἐγὼ, τὴν γῆν. 

κηφήνες διαρπάζουσιν, ἄχρηστοι ὄντες, τῶν μελισσῶν, ἃ 

ἂν ἐκεῖνωι ἐργασώμεναι τροφὴν καταϑώνται ; Ἐκκόπτειν 

ἂν νὴ Δίῳ, ἔφην ἐγῶ, δέοι τὴν ὕλην, ὥσπερ τοὺς κηφήνως 

1δἐκ τῶν σμηνῶν ἀφαιρεῖν. Οὐκοῦν, ἔφη, εἰκότως σοι δὸ-- 

κοῦμεν ἐμβαλεῖν τοὺς σκωλέας ; Πάνυ γε. ᾿Ατὰρ ἐν- 
ϑυμοῦμιωι, ἔφην ἐγὼ, ὦ Ἰσχόμωχε, οἷόν ἐστι τὸ εὖ τὰς, 

εἰκόνας ἐπώγεσθαι. Πάνυ γὰρ σύ με ἐξώργισας τορὸς΄ 
τὴν ὕλην, τοὺς κηφῆνας εἰπὼν, πολὺ μῶλλον, ἢ ὅτε περὶ 

οὐτής τῆς ὕλης ἔλεγες. 

13. σὴν γῆν ἄν, ῬοβτεπΊδπι ρατιὶ- τῇίρυβ τεπηεῖς τορεῖϊα, Εαά, νεῖξ. 
Ο]ΔΠπΊ, 86 Πδο ἴῃ ῥτίοτε τηεγηῦγο 
Δαάϊτα ἰερίτατ, ἀεἸετὶ νο! αἷς Γεοποῖαν. 

14. ἐργασώμεναι---καταϑῶνται] Εἀά. 
γεῖῖ. εἰ ΟΞ). ἐργασόμεναι. Ασοεη- 
ἴὰγη ἴῃ ψεγῦο τημυίανς Ζευπε εχ 
Ουεῖξ, οὐπὶ εὐἀϊταπὶ ἰεροτείυγ χατά- 
ϑῶώωντχαι. 

νὴ Δία] Βεΐποερβ σΌΪρο ᾿πίεγα πιο Γ 
ψεῖθὰ σὴν σροφὴν, 48 [υδάδηίε (4- 
τηεγδτῖο, Βτιοάθο εἰ Ζευηῖο, ἀεϊενὶε 
Ὑν εἴκο ; τεξϊε : [αηἰ επὶπὶ ε Τὰρετῖο- 

ἄδπι: νὴ Δία τὴν προφὴν ἔφην δέοι τὴν 

ὕλην, ἐγὼ, (οάεχ Ουεῖῇ. συτῃ γαᾶγρὶ- 
πε ΨΙΠοΙ. ροΩ ὕλην τερειεῖς ἔφην ἐγὼ, 
ηυ85 ρτίογε ἰῇ ἴοσο οὔιϊτίαπε Ρατγίΐ,, 
Α. Ὁ. υὶ οὐυπὶ εἀά. σοπίεπιϊαπε ἴῃ 
τεϊ 4 ῖ5. Πεῖπάε διὰ τῶν σμηνῶν Ῥατί, 

μαι ἰξώργισας} Ουεῖῇ, ἐξώρμησας----Ὦ 
Ἶ 074. 

αὐτῆς τῆς ὕλης} ᾿ς ἴοϊα Πετθα, ποβ 
δαὐάϊία σοπηρατατίοης οὐτ ἰμαοἰδ. 
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ΠΟΑΡΟΌΊΤ ΧΥΠΙ. 

ΑΤᾺΡ οὖν, ἔφην ἐγὼ, ἐκ τούτου ἄρω ϑερίζειν εἰκός. 
Ἂν ἱρὴ ᾿, 2 Ν ᾽ “" Ἃ ΄ 

Δίϑθωσκε οὔν, εἶτι ἔχεις, με καὶ εἰς τοῦτο. Ἢν μή γε 
-“" » Ἀ ΕΣ “" ἘΜ. ΝΠ Ω͂ Ἄ . 

ᾧανης, ἐῴη, καὶ εἰς τουτο ταυτὼ ἐμοὶ επιστώμενος. Ὅτι 
Ν ἝΡ "-“ -“ ᾿ 

μὲν οὖν τέμνειν τὸν σῖτον δέϊ, οἶσθα. Τί δὲ οὐ μέλλω ; 
3} με ἐγ ΄ 3, » 3 -“ 
ἔφην εγώ. Πότερω οὖν τέμνεις, ἔφη, στὼς ἔνϑια τυνέϊ 
5“) Ἀν. ν 3 Ε Π 2] 3) Ν 
ὥνεμιος, ἡ ἀντίος ; Οὐκ ἀντίος, εᾧην, ἔγωγε χαλεπὸν 

" " »“"“᾿΄ ΕΣ - 

γὰρ, οἰμωι, καὶ τοῖς ὀμμάᾶσι καὶ ταῖς χερσὶ γίγνεται, 

ἀντίον ἀχύρων καὶ ἀϑέρων ϑερίζει. Καὶ ἀκροτομοίης 2 
ΤΥ ΤΩΣ 3 [δὴ ὮΝ ΜἪ ΄ Ἂ δ ΔΙ γε 

δὲ ἂν, εῷη, ἡ αρώ γῆν τέμνοις ; Ην μεν βραχὺς ἡ ὃ 
᾿ “- οὐδὰ, Ν ΄ 

κάώλωμος τοῦ σίτου, ἔγωγ᾽, ἔφην, κάτωθεν ἂν τεμνοιμι, 
«“ « πῃ ἢ ἸΥΣ - ͵7 

ἐγώ ἐών τῶ ὠχυρὼ μώλλον γιγνήτωι. Ἐὼν δὲ ὑψηλὺς 
Ρ 7 Ἂ ὧν Ἀ -» » . ΄ κΥ 

ἡ, νομίζω ὀρϑῶς ὧν ποιεῖν μεσοτομῶν, Ἱνῶώ μήτε οἱ ἀλο- 
"“᾿" » Ἂς ͵΄, ͵ ς π κ᾿ 
ὠντες μοχϑῶσι περιττὸν πόνον, μήτε οἱ λικμῶντες, ὧν 

οὐδὲν προσδέονται. Τὸ δὲ ἐν τῇ γῆ λειῷϑὲν ἡγῶμαι 
Ν ᾿ “ ᾿Ν Ἂ ΠΡ ΔΩ Σ..3 Ν 

καὶ κατακαυϑὲν συνωῷελειν ἂν τὴν γῆν, καὶ εἰς κόπρον 

ἐμβληϑὲν τὴν κόπρον συμπληϑύνειν. Ὁρῶς, ἔφη, ὧξ 

Σώκρατες, ὡς ἁλίσκη ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ καὶ περὶ ϑερισμοῦ 
ὮΝ “ 3 ᾽ ν ἡ 3 ᾽ Ν 

εἰδὼς, ᾧπερ εγώ ; Κινδυνεύω, ἔφην ἐγὼ, καὶ βούλομαί 

γε σκέψασθαι, εἰ καὶ ἁλοῶν ἐπίσταμαι. Οὐκοῦν, 
93} ἴω Χ Ψ Ο. .« ε 7, ε “" ᾿Ἷ Ὁ 

ἐῴη, τουτο μὲν οἰσια, ὁτι ὑποζυγίοις ὡλοῶσι τὸν σίτον. 

σαρ. ΧΥΠΠ. τ. καὶ εἰς τοῦσ.}] Ὁο- 
Ρυϊᾶπὰ καὶ οτηϊῆι ῬτΓοΙΔ 5 Ρ. 1174. 
ἘΡῚ ἢ.]. Ἰαπάας, 

σῖτον δεῖ] ΕΔά4. νεῖ. Ῥατι. Α. Ο. Ὁ. 
εἰ ΟυεἸ, σῖτον ἀεὶ, αποά οοττεχὶς (6- 
ΒΑ]. 

οὖν σέρνεις] Ῥατ Α. Ο. Τὴ. σέμνοις 
ἄδης, πάς σοη]ϊοῖο πότερον ἄν «(- 

μένοις (οτϊ επάυτη. 
ταῖς χερσὶ] ΟΕ] ἢ, ποῖς χερσὶ, 
ἀϑέρων)] ἙΔά. νεῖτ. σὰπὶ Οαε]Ε, ἀν- 

ϑέρων, [εὰ ἴῃ ΟΕ], σοττεόζατη. Ζειπε 
εχ Ηείγοῃϊο τποπεὶ ἀϑέρας εἰ ἀνϑθέρι- 
κας ἀξ {ρ᾽ου} 15 Γρίσατατη αἀϊξῖος Γα ἔξ. 
Αἱ ἀοθεῦας σορηασιίοηεηχ νοοαθυϊο- 

τα Δ ἄοσετζα. 
2. βραχὺς ὅ)] Μεῖθυπὶ οπηϊταπς 

εἀά, ναῖε. 
ἱκανὼ--τριξλ λον} Αἀ αυεπὶ υἴαπι, ἢ 

Ἰοηρίοτα ἴῃ ἅρτο ταὶϊϊξϊα σου θυγαῃς 
τὰγ ὃ Βυβῆίοις ἰρίταγ ἱκανὰ, αὐ δρά- 
γμασα ἴπάε σοπβετὶ ροίῆπι. Βεῖγα- 
Βεηάσπι νοοδθυ!ατη δά τέμνοιμοι. 

τὸ δὲ] απ ΨΥ εἰ ηκῖο δὲ ρτο τε Τοτὶ- 
Ρῆ, ᾳφυδπαυᾶτη τερυρηδηῖε Ζευηϊο. 

3. ἅλοξν)] Ουεὶξ. ἄλλο ἄν ἀκαῖ, αἱ 
ἴαρτα κατακαμφϑὲν ρίο κατακαυϑὲν. 

ὑποζυγίοις) ἙάΔά. νεῖῖ, Ἰεξεϊοποπι.. 
ὑποζύγια τηυΐϊανῖ Ζευης. πῃ Ουεϊξ. 
εῇ ὑσοζυγίῳ. : 
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4Τί δύ οὔκ ; ἔφην εγώ. 
7 7 ε 5. -»» « ΄ «“ 

λούμενω τῦῶντῶῷ ομοίως, βοῦς, ἡμίονους, ἱππους. 

" ε , 7 

Οἶσθα καὶ ὑποΐζγιά τε κα- 

Οὐκ- 
»," » »““ο2. ε « -“᾿ -»" ͵ ᾽ ΄ » Ν 

ουν, εῷη, ταυτῶ μὲν ἡγη τοσοῦτο μόνον εἰδέναι, τσατεϊν τὸν 
»““ ΕῚ ἊΣ Λ Νι ἐν 7 2. ΕΣ . ἶ «ε 7 Ἀ 

σιτον ἐλωυνόμενω ; Τί γῶρ ὧν ὥλλο, εφην ἐγώ, ὑποζυγιώ 
5 7 ε ἣν Ν ΄ ΄ Ν »"» « 

ὃ εἰδείη; ὅπως δὲ τὸ δεόμενον κόψψνουσι, καὶ ομωλιειτῶι ὃ 
ε Ν νὕ “»Ἥ κε -ἢ ! 

ὡλοητὸς, τίνι τοῦτο; ὦ Σώκρατες, ἔζη. 
μ᾿ ϑ ρὰς “ ᾽ ΄ 
εῷην ἐγώ, τοις ἐπωλώσταίις. 

-“ «“ 

Δηλον, οτι, 
Ὁ Ἂν « 

Στρέφοντες γὰρ καὶ ὑπὸ 
Ἂς ε 7 Ἀν ας " »" 7 

τοὺς τόδως ὑποβάλλοντες τὰ ὠτριπτῶ ἀεὶ, δηλονότι μω- 
ε 7 ἿΝ ἣν Ν ΚΖ Ψ λὐΐ 

λιστῶ ὁμωλίζοιεν ἂν τὸ δεινὸν, καὶ τὠχιστω ανύτοιεν. 
- Ν 7 3} δε ᾽ »“ ΄ ΄ 

Ταυτῶ μεν τοίνυν, εῷη, οὐδὲν ἐμου λείπη γιγνώσκων. 
Ε »ὝἭ », ᾽ Αγ χ9 ͵ 2 ΄ἣΝ “ 

6 Οὐκοῦν, ἔφην ἐγὼ, ὦ ᾿Ισχόμαχε, ἐκ τούτου δὴ καωϑαροῦ- 
Ν »- »" 

εν τὸν σιτὸοὸν λικᾷμωντες. μ Καὶ λέξον γέ μοι, ὦ Σώκραω- 
9 ς«» 7 3 Ὁ “ ἂν Ω "»" Ἢ 

τες, εῷη ὁ ᾿Ισχόμωχος, ἡ οἰσθω, ὅτι, ἣν ἐκ τοῦ προση- 

γέμιου μέρους τής ὥλω ἄρχῃ, δι ὅλης τῆς ὥλω οἰσεταί 
Ἂν 357) 3 Ἄ Ἔν 39, 3 ΄ Ε) »" φυ ῆς 

7σοι τῶ ὥχυρω ; ᾿Ανάγκη γῶρ, ἔφην εγώ. Οὐκουν εἰκὸς 

4. οἶσϑα καὶ] Εἰ πηαγρίπε ϑῖερῃ. 
ΨΠΠοΙ, Ῥαγς Α. Ο. Ὁ. εἰ ΠΌτο σας, 
οἶδα τεσερὶς Ζευηε ; ἰάεπι Γεθ ἢ 5 τε 
ἵπ γε πγαΐαν!ς ΟὐΠῚ πηᾶτρὶπε δίερῆ. 
(εουπάβο ; ἀεπίηυς καλούμενα πάντα 
ε Ἰίῦτο σαε!]ξ, εἰ Ρατ. Α. Ὁ. Ὁ. ἀεάϊε, 
Τοῖαπι πηεπη γα ἰξἰτατ ϑοογαῖῖβ ρετ- 
οπϑ τα. Εσα!άετη ογάϊπεπι ρετ- 
Τοπᾶτατη ἐχ εὐϊτίοης νεἰΚίαπα αδἵ- 
Ταπιῇ, {εἀ ἴπ ᾿Ἰεέϊίοπε ἀρ] σεὺ ταὶ 
τε Ἰπα11Π}5 σορα]α, οπΠῚ ρτῖα8. οἶσθα 
μὲν Ροξα]εὶ Πἰο τεροηὶ οἷσαδα δέ : ἀς- 
ἰπάς ὑσοζύγια πάντα καλούμενα ἢοσ 
αὐυϊάςπι οτάϊπε σο]]οσαῖα [επί τ τεὶ 
Ποηίγαγί τη ὨΔΌεηϊ, ποῦὶ Οὔ ῖα 1477} 671- 
14 Φοραπίμγ ὅονες, τημέϊ εἰ ἐσωΐ. 5εὰ 
Οὔληϊα ἤφθο αυδάταρεάϊα δηϊΠπΊ8]} 18, 
ψεϊατὶ Ὀονγεβ, πΊῸ}]} εἰ εαὰ], σοτηρτα- 
Βεπάπσπίατ Ἰατηεηϊογατη ποηγὶπα. [ἴ- 
ξιίατ ογάϊπεπη [ἰδτὶ Ουεὶξ. (δοαίας 
Τὰτῇ οαπὶ Ζευπῖὶο. Εαυϊάεπι οὐ ΠῚ 
Οὐε!, πγαὶ τη τί δ᾽ οὐκ, ἔφην ἐγὼ, οἶδα ; 
καὶ εἴο. 

Οὐκοῦν, ἔφη,1] ΟΕ]. ἔφην. Ὀεῖπάς 
ἰάετα σὰπὶ εἀ 4. 4πί. εἰδείη. 

5. ὁμαλιεῖτα!)] Οαεϊξ, ὁμαλοεῖται. 
ἀεῖπαε ἀλοατὸς τηᾶῖρο 5:Ὲρῇ. οὰπὶ 
Ῥατ, Δ. (.. Τὴ. ἁλοτὸς ταᾶῖρο ΥἹ]οΙἵ, 

τίνι σοῦτο}) ϑ8ῖ. ϑίερμαδπιιβ ἐοτρῆς 
ῬΙῸ τούτῳ, τηα]ε τά πηεῃ ΡΟ σοῦσο ἰη- 
16 ]]!ρεη5 δῆλον οτη τα. [Γεοποϊανὶϊ 
νογῆο Παῦοι ομέραηε ἀοο ἐγ δεῖς 5 Ὅπ- 
ἀε Βδοῃίυβ δῶμεν, Ζει πε ποιοῦσι, τὴ 65 
Ἰὰ5. προσήκει ΨΥ εἰκε ἱπιεγργείδηαο 
δαἀάαπξ. Οπ]ο ἴάπιεπ ἄυτα ταδὶ 
νΙἀδιὰγ νετδϊ. 

ἰσαλώσται:)] Μα]ε Ἱπάεχ Ζευηίϊα- 
ΠῸ5. ἡγέίμγαίογες ἸΠεγργείαίασ, Δηῖϊα- 
οεάεης ἐγὼ οτηϊτεῖς σαεῖξ, 

τὸ δεινὸν) ωγίμς σποίοβέγμε αα 
σορσμίραπάμηι Ἰπιεγργείαίωγσ Νεῖίκε, 
πε [μεοῃοῖΐανὶϊ δεόμενον, νεῖ Ζειυπῖϊ δέ- 
ον, ψνεὶ ἀςπίησαε Ἀπ ΚΘΗ δῆνον, ἱ. 6. 
{τα πηεηΐατῃ 'π ογε Ἰᾶσθη5, Δα! πηεγα 
σορεγεῖαγ. Ρτγοχί πηαχῃ νἱ οί ἰεξιϊοπὶ 
εἴ νοσδ θα πὶ δῖνον, ααοα ἡγέζεγαῖο- 
ΟῚ ἐπ Ῥ͵γμ αξ]ὶς ῥοδως γαξίαγπ ἢ- 
Βηϊῆοαι. ϑεαυξηβ ἀνύσοιεν ΨΑ]οΚε- 
ΠΆ6Γ ἴῃ ἀγνύοιεν τηυίατὶ νοΪ αἷς 84 Ατῇ- 
τηοπίατῃ Ρ. 22- 480 ποη 8άξεο ορὰς 
εῇ. 

6. ἢ οἶσϑα] Τὰ ουΐη Οαῇα]. Ζειπε. 
ἙΕάά, νεῖζ. οαπὶ Οσυεϊῇ. ἥ, φαοά [δοη- 
οἰαν α8 ἰπ εἰ πχυϊᾶγῖς ργοθδηίε ΒαοῃὶΦ 
εἰ ΥΥ εἰῆο. 
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ἄν δ Ξ 3} δι Δικ Ν »“ 

καὶ ἐπιπίπτειν, εῷη, αὐτὼ ἐπὶ τὸν σίτον. Πολὺ γάρ 
3 ᾽} 2 ἣ ᾿ς ς » ἀ Ά ῊΝ Ν 

ἐστιν, ἔφην ἐγὼ, τὸ ὑπερενεχαήνωαι τὼ ὥχυρω ὑπὲρ τὸν 
-“ ᾽ Ν Ἁ ἴ «“ 

σιτον εἰς τὸ Χενὸν τῆς ὡλω. Ἢν δέ τις, ἔφη, λικμῷ ἐκ 
“--ς ΄ » ", -»“"» », 3 Ν «“ 3 Ν 2 

του υπήνεμιου ἀρχόμενος ; Δηλον, εφην εγω, ὁτι εὐθὺς ἐν 
“2 ΄ ΕΝ Ἂς γ) 

τῇ ἀχυροδόκη ἐστῶι τῷ μαθναν Ἔπειδων δὲ καϑάρης, 8 

ἔφη, τὸν σῖτον μέχρι τοῦ ἡμίσεως τῆς ὅλοι, πότερον εὐθὺς 

οὕτω κεχυμένου τοῦ σίτου λιμμήσεις τὰ ἄχυρα τὼ λοιπὰ, 

ἢ συνώσας τὸν καν αρὸν τρὸς τὸν πόλον ὡς εἰς στενώ-- 

τᾷ ἊΝ 7» 3) 3 δὴ Ν ᾿ » 
τῶτον ; Συνώσως νή Δι᾿, ἔην ἔγω, τὸν καϑιαρὸν σίιτον, 
Ὁ» «4 ΄ 7 λ 27, ΠῚ Ἄι Ν “ « Ν 

ἐν υπερῷερητωὶ! μοι τὼ ὠχυρῶ εἰς τὸ κενὸν τής ὥλω, καὶ 

μὴ δὶς ταυτὼ ἄχυρω δέη λικμίοιν. Σὺ μὲν δὴ ἄρα, 9 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, σῖτόν γε ὡς ἂν τάχιστα κασωρὸς 

7. πολὺ γάρ ἐστιν) Θυξ ἤτ Πογιιπὶ 
γειυογυτη ἢτγαξζαγα εἰ {επιεητία, ε- 
αυϊάεπι) πο νἱάξο, πεὸ ἱπίδγργεϊοϑ 
ἀϊχεγαπῖ, ϑαυίρίσογ νετθᾶ αἰϊψαοῖ ἐχ- 
οἰα!ῆε, εἰ Τογίρταπη ἔα ΠῚ ΟἹ πὶ: πολὺ 
γάρ ἐστιν, ἔφην ἰγὼ, τοῦτο μᾶλλον εἰκὸς, 
ἢ τὸ ὑπερενεχιϑῆναι εἴ τε] 48. 

᾿Ἢν---λικμῶ) ΟΠ, λικμῶν ἀαῖ, 
8. σοῦ ἡμίσεως) ἙάΔὰ. νεῖϊ. τῆς ἡμί- 

σίως. τεξϊατη ἀδῖ εἰἰατῇ τηᾶγρο Υ ἢ] , 
ἀείποερβ λικμήσης ΟΕ], 

σὰ ἄχυρα τὰ λοιπὰ) ΟΥγαμα ρἰμ- 
γπῖς εἰ ῥαϊεὶς ἱποίμ!α σεἰ ῥεγηιβα : [εὰ 
ΤΟΣ ἄχυρα τὰ αὐτὰ λικμᾷν εἴς εα0. 
Ἅεπι ῥαίεας ἀεῥμγραγε. Λικμᾷν ἀϊςε- 
Ὀαζυτ εἰἰατη ἰκμᾷν, Ἠείγομίαϑ ὦ ἰκμᾷν, 
λικμᾷν, σῖτον καϑϑαίρειν. Ιάετη ἰ ἰκμῶντο, 
ἰσείοντο, ἐσνίοντο. ἴάετη ἀνικλώμενον, 
ἀνακαϑαιρόμενον. ὉΌῚ τεξὶε οοτγγσαης 
ἀνιπροώμενον. ΡΙΑῖο ἴῃ ΤΊ πιθθο Ρ- 350. 
τὰ δὲ κινούμενα ἄλλα ἄλλοσε ἀεὶ Φέρε- 

΄σϑαι διακρινόμενα, ὥσπερ σὰ ὑπὸ σῶν 
πλοχάνων σε καὶ ὀργάνων τῶν πεοὶ σὴν 
στοῦ σίτου κάϑαρσιν σειόμενα καὶ ἄναλι- 
"μώμενωα. ΑΌϊ Βυπηκεηίαβ εχ [οχῖοο 
ϑδηρετγγῃ. γειταῖς ἀπτίσᾶ πὶ [οτὶρία- 
ΤΆτη ἀνικμώμενα, αυᾶτη ἱρίατη ἐχῃιῦες 
Οοάεχ Τυθϊπεεηῆς. Ηΐης Ἠοίγοῃὶὶ 
εἰοῆδτι ἀφικλῶντο, ἀπεσείοντο, ἀποε- 
λῶνσο, τεξὶς οοττγίσιε Ηεπιβετῃυῆας 
ἀφικμῶντο---ἀπηλοῶντο. Ιάεπὶ ἀεπίας 
Ηεἰγοῃίας : ἀπσικμῶντο, ἀπειψῶντο. 
αὐυοά ροιεῆ εἰἰαπὶ τγαῃὶ δά νεγθ πῃ 
ἱκροίω, ἱκροιίνω, ταλἀεΐδοϊο, ἰαγο. 

“πρὸς σὸν «ήλον) Εαά, νεῖῖξ, πόλιν, 

πόλον Ὠαδει ΠηΔΓΡῸ ΨΠΠ]οΙ, Οδπεγατιῖ 
σοπ͵]εξϊατγαπα πρὸς ποὔρσπαλεν γεῖτο ῬΓΟ- 

Ὀανῖς συτη [Γιεοηοϊανίο Ὑ͵εϊῆυ5. Ἐτ- 
ΠΕΗ͂Ι πρὸς τὸν πολλοστὸν νε] τὸ πολλο- 
στὸν ΟΟΠ]]ΟΙ τ, ἱπτε] ] εδξο τόπον νεὶ μέ- 
ρος. ϑιγεθδθ5. ασρρμηῖ) σωρὸν, ἸΏϊΕΓ- 
Ρτγεϊαῖαβ εἴ. Ζειπε πόλον αγνμηι ἴῃ - 
τεγργοίατασ, Τεσαηάπ πὶ (πγΠΠ Οἢἶ5 στο - 
οἱ αἱὰπι, ααἱ ἴῃ πολεῖν, ἀναστολεῖν, πρί- 
πόλος γῆ ἰρεξϊδῖαγ, 8εα νοσδθυ]ὶ ἢ- 
διηϊβδοαδτῖο εα πυΐρίατη οὐνὶὰ εἰ. Ῥοτγ- 
ἴτὰ8 εχ ϑυϊήα, ηἱ πόλον, τὸ περιέχον 
ἅσαν ἱπιεγργείδίασ, πόλον Ὦ, 1, σόπον 
σὸν περιέχοντα, ἐκ λ αι ἐ17| 6 1771. ΟΥ̓αΤΤΙν 
ψίσε αγηδι! εἴ τριάεψαφιε ἐδγημίιαί ἀτε- 
αγη, Ρυΐαῖ εἢὲ; ουἱ δοσεάϊ ΥΝ εἰΐκε. 
ΟΔΠ1ὰ5 Π]εῦταπὸ ἀρὰ ΟΘαϊ τα ϑολὸν 
οοηϊϊοϊεῦαῖ, ααοά ᾿ρίαπι νοσα πὶ 
εἰ ἴῃ πιᾶγρῖπα Ῥατγὶζ, Π). στ ρτα ΠΊ. εἰς 
σὸν κενὸν Παυεῖ Οοαοχ Α. Μίδὶ ἢσ νὶ- 
ἀείαγ. ὕστ᾽ ροϊυβ ταῦγθὸ αχὶβ αἰοϊτας 
ἀρυὰά ΨδτγοηεπΊ, Τσ ρα ὰβ 'ἰπ τηξάϊᾷ 
ατοὰ τοϊυπάᾶ ἀεῆχαβ, οἶτοα αααπ 8- 

Βαπίυγ ἴῃ ΒΎΓᾺΠῚ Ἰυπηέηΐζα, πόλος ἀϊ- 
αἰἴατ. Εμπὶ ρᾶπραπι Ποάΐϊεαὰς ἰπ 
ἄτεὰ τηδάϊα εἴας ἐ405 αἰϊίαηξ ἰη- 
οοἶβ Ομεγίοπεῇ Ταυτίοθ {ΚτγπΠ)) 
τηοπεηῖε Ρα1]45, (Νεαςε Βεϊίεη ἴοτη. 
Ἰϊ. Ρ.. 401.) Ριέζυτα ἀρροῆίᾶ Ρ. 344. 
ταοάστῃ ἄοςεί. Ατοάτη γοϊα ηἀδπὶ τηδ- 
ἀἴο ρᾶυϊο εχιυγηϊάδπῃ, εἰ ἰπ ἀρτὶ Ιοσο 
ΓΒ] ποτὶ ἤίαᾶπὶ Ππαῦεβ ἂρυά γάτγο- 
ποτ Β, Β, 1, 51. ὉὉὶ νἱάς δηποίαία. 
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Ταύτω τοίνυν, ἔφην 

Ἔν- 
2 , ν» ἤν -ὉὋ7΄ Ν 5 » ἈΝ 

γοώω ρων, εἰ λέληθω καὶ χρυσοχοειν κωι ἀὐλεῖν κ͵ὶ ᾧω- 

γένοιτο, κ|ν ἄλλον δύναιο διδάσκειν. 

ἐγὼ, ἐλελήϑειν ἐμαυτὸν ἐπιστώμενος καὶ πάλαι. 

γραθειν ἐπιστώμενος. Ἐδίδαζε γὰρ οὔτε ταῦτά με οὐ- 

δεὶς, οὔτε γεωργέῖν' ὁρῶ δι, ὥσπερ γεωργοῦντας, καὶ 

Ι0τὰς ἄλλας τέχνως ἐργαζομένους ἀνθ μάποῃ Οὐκοῦν, 

ἔφη ὁ ̓Ισχόμωχος, ἔλεγον ἐγώ σοι πάλαι, ὅτι καὶ ταύτη 

εἴη γεννωιοτάτη ἡ γεωργικὴ τέχνη, ὅτι καὶ ῥώστη ἐστι 

μαϑεν. ἴΑγε δὴ ἔφην ἐγὼ, οἶδα, ᾿Ισχόμωχε" τὰ μὲν 

δὴ ἀμφὶ σπόρον [ἐπιστάμενος] ἄρα ἐλελήϑειν ἐμαυτὸν 
» τ 
ἐπιστώμενος. 

ΟΑΡΤΤ. ΠῚ 

Ι ἘΣΤΙΝ οὖν, ἔφην ἐγὼ, τῆς γεωργικῆς τέχνης καὶ ἡ 

Ἔστι, γὼρ οὖν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος. 
ο»ο Ν “ 3) Ε δ ΠΝ ᾿ 5 ἮΝ, ἫΝ Ἢ 2 

Πως ὧν οὖν, εῷην εγώ, τῷ μὲν ὠμῷὶ τὸν σπόρον επι- 

Οὐ 
Ἂς Ν 53} υλο ἊΨ Ἂς "»" 3 ὃ, 

γὰρ συ, εῷη ὁ ἸΙσχόμωχος, επίστωσωι ; ως ; εγὼ 

τῶν δένδρων φυτείω ; 

Ὡσταίμην, τὼ δι, ἀμφὶ τὴν φυτείαν οὐκ ἐπίσταμαι ; 

9 “ ν Ψ 5 « 7 -“ “ “ 7 ΒΞ’ ΄ 

ἔφην, ὅστις μήτ᾽ ἐν ὁποίο, τῇ γὴ δεὶ Φυτεύειν οἴδω, μῆτε 
« 7 7 ΠΕ ς εἰ ἴ ἮΝ ΄, νων . 3 

ὑπόσον βάϑος ὁρυττείν τὸ φυτὸν, μῆτε οπόσον ὡλάτος, 

9: καὶ τσάλαι. Ἐννοῶ} Ουεῖ. ἐ ἐσ:- 
στάμενος" καὶ πάλαι ἐννοῶ ἄρα αϊβίη- 

Ρίαπι ἢ γ᾽|ιάε ἀπποίδπάδ δὰ οδρ. χὶχ. 
εξ, τό. 

εὐϊς. Ρατ, Α. ἐλελήϑην ἀαῖ. 
᾿Εδίδαξε γὰρ] Ουεϊῇ, ἐδίδαξέ με γὰρ 

Βᾶθει: εχ εοᾶοπι εἰ Ῥαηΐ, Α. Ὁ. Ὁ. 
οὔτε γεωργεῖν τεοερῖξ Ζευπε ῥτοὸ νὰ]- 
ξϑῖο οὕτω γεωργεῖν, ηυοὰ ϑ:ΕρΠᾶπῸ5 
ταστατὶ ψοϊαῖς ἴῃ οὔπω. 

ὁρῶ δ᾽ ---ἀνθρώπους] Θυῦο ρεγεπεδηΐ 
Ὦ2ΡΟ, εαυϊάεπι, σοτα πη! ηἶοἱ ποη Ροΐ- 
(απ. ἄλλας σέχνας οὖσ ΟΟΓΩΓΊΕΙΠΟ- 

ταῖ, αὶ δηΐεα χουσοχίόους, αὐλησὰς εἴ 

ξωγράφους τἀ πἴατη ποπλϊπᾶνοταῖ 3 ἢ Αά- 
{οτρῆε Ζεαπε δὰ νειὰ καὶ τὰς ἄλλας 
γΟΟΘΡΟΪ] πὶ οὕτω, πα ἱπιογργοίδπαϊ 
οδαΐᾳ. 5εά χυᾶπι γαϊϊοπειη ἰπ ἐχοτ- 
οεηάϊθ 11}}|5 γα Χεπορποπίεπα 
Γρεξιδῆς Ἰαάιοανετῖε, ὩῸη δαάϊάϊε. 
Αἢ ἔαϊς οἰἰπιὶ ταύτας τὰς τέχνας [οτὶ» 

το. ἴΑγε δὴ--- Ἰσχόμαχε! ἩΗ. ϑδ8ιε- 
ΡῬῃδηυβ ρτοραπίε Βδοῃΐο Τάγε δὰ 1. 6. 
σαῦτα δὴ τοτδὶ νοϊαῖς ; {εὰ τοΐαπὶ 
τηεταῦτιιπὶ Πος ΟΥΔΙΙΟΠΪβΒ Δ᾽ ΕΠ ΠῚ 
εξ σεβίθο ἂὉ μος ἴοοο ἴπ Ομεῖῇ. 
ἄγε εχ ςοττεδϊίοπε εξ ; δηΐεδ ἕαϊῖ ἔγε 
νεὶ ἔγε. ἴῃ Ῥατγ. Α. Ο. Ὁ. εἰ οἶδα ὦ 
Ἰσχόμαχε. 

[ἐπιστάμενος] Ἐερειταπι ρατγίῖοῖ- 
Ρίαπι (εοἸυῇ. Θεααθηβ ἄρα δά Τεαπεπ- 
τία τεΐεγε Ζευπθ, τὶ ἱπηροστ απ 
εἴ πὰ 1}}6 ντΐα πη. 

Ολρ. ΧΙΧ. ᾿. Ἔστιν οὖν] Οεῖϊξ. 
ἔστισ᾽ οὖν ἀαι. Ῥατ. Ο. Ὁ. ἔσσι δ᾽ οὖν. 

4. γῇδεῖ] Οπγῆι δεῖ Ταπτῖπα, ροῖ 
φυτεύειν Ἰηεγαῖς Οαβα!ο. 

ὀρύττειν τὸ φυτὸν) Ρ]Δηΐα ποι ἴοάϊ- 
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-»"- ᾿, ᾽ »-» ’ «᾿ς ὰ 

μήτε ὁπόσον μῆκος τὸ φυτὸν ἐμβωλεῖν, μήτε ὅπως ἂν 
᾽ “, »“» ις 7] 4. Ἂ “ , 3 

ἐν τῇ γὴ κείμενον τὸ φυτὸν μάλιστ᾽ ἂν βλαστάνοι. Ἴ9,3 
ἿΝ ερῇ , ἀπ αὶ , 7 “ἢ Ἂν » ᾿ 

δὴ, εῷη ὁ ᾿ἰσχόμαχος, μάνϑωνε, ο τί μή επίστασοι. 

Βοϑύνους μὲν γὰρ δίους ὀρύττουσι τοῖς Φυτοῖς, οἷδ᾽ ὅτι 
Υ 
Ηδὴ 

ἣν ἰσὰ ΓΝ ΤΟ ΠΥ Ἂ ΄΄ δ 2. δᾺ “ 
τινὰ οὖν αὐτῶν εἶδες βαϑύτερον τριπόδου ; Οὐδὲ, μὰ 

ἑώρωκας, ἔφη. Καὶ πολλάκις ἔγωγε, ἔφην. 

Δί᾽, ἔγωγ᾽, ἔφην, πενθημιποδίου. Τί δὲ, τὸ πλάτος 
9.7 ΄ 5 ᾽ ᾽ 3, 

ἤδη τινὰ τριπόδου πλέον εἶδες; Οὐδὲ, μὰ ἍΝ ἔφην, 

ἐγὼ διπόδου. Ἴ13, δὴ, ἔφη, καὶ τόδε ἀπόκριναί μοί; 4 

ἤδη τινὰ εἶδες τὸ βάϑος ἐλάττονα ποδὶιαίου ; Οὐδὲ, μὼ 

ΔΙ᾽, ἔφην, ἔγωγε τριημιποδίου. Καὶ γὰρ ἐξορύττοιτο ἂν 

σκωπτόμενω, ἔφην ἐγὼ, τὼ Φυτὼ, εἰ λίαν γε οὕτως ἐπι- 

πολής τεφυτευμένω εἰη. Οὐκοῦν τοῦτο μὲν, ἔφη, ὦ Σώ- ὃ 
« “ Ψ ως ,, 7 

κρατες, ἱκανῶς οἰσίδω, ὅτι οὔτε βωϑθύτερον πενθημιπο- 
͵7ὔ Ὁ 57 7 7, ΕῚ Ἁ 

δίου ὀρύττουσιν, οὔτε ββρωχύτερον τριημιποδίου. ᾿Ανάγκη 
Ν 9] ᾽ Ν -“ ς« »Ὁ .“ Χ “7 “ 

γώρ, ἔφην ἐγώ, τοῦτο ὁρώσϑαι, οὕτω καταῷανες ὄν. Τίθ 

δὲ, ἔφη, ξηροτέραν καὶ ὑγροτέραν γῆν γιγνώσκεις ὁρῶν ; 
. βας Χ λ δ ἮΙ »ν γ{ 3 δ' ἡ ε Ὁ ΔΣ 

“Ξήηρο μὲν γοῦν μοι ϑοκέιϊ, ἔφην ἐγὼ, εἰναι ἡ περὶ τὸν Λυ- 
Ν νξάΨλ Ψ ς ΚΡ Ὁ: ᾿ ὁδὶ ὩΠ -“ 

καβηττὸν, καὶ ἡ ταύτη ὁμοίω ὑγρὼ δὲ, ἡ ἐν τῷ Φαλη- 
--΄πν΄ ἊΝ « 7 « 7, ΄ς ε » με ἔρδς ς 

ρικῷ ἐλεεῖ, καὶ ἡ ταύτη ὁμοίω. ἹΠότερω οὖν, εῷη, εν τὴ 7 

ξηρῶ ἂν βωϑὺν ὀρύσσοις βόϑρον τῷ φυτῷ, ἢ ἐν τὴ ὑγρῷ; 

τ, (βἀ τετία, ἴῃ συᾶ ρἰαηίαίατ. ἴρῖ- 
ἴυΓ πὸ φυτὸν εχ (ξαπεπιθ5 Δ] 1Ἐ πὰ πὶ 
ἴῃ Ἰοοὰπηι ᾿πητηϊρτγαταηῖ, 

ὅπως ἄν] Ἑάά. νει. ουτῃ Ραγί. Α. 
Ὁ, Ὁ. ὅπως ἐὰν, Θυεϊξ, ἐῶν ἄδι. 

3. πολλάκις ἔγωγε, ἔφην) Μαϊὲ 

νυρο αἀϊβιηραϊοτ πολλάκις, ἔγωγε 
ἔφην. υἱ ροῆφα {εδ. 4. ἔφην ἔγωγε, 
τριημιποδίου, εἰ Πξατίτη Ὧδο ἱρία {εξεϊο- 
Ὧ6, ϑεαθ6η8 εἶδες Οπλϊ εἰς ῬατΙ, Ο. 

: τοενδλδημιποδίου)] Ταπτίηα τοενιλημισρι- 
“θυ, 

4. ποδιαίου] ϑῖο ρῖο νυϊραῖο δισο- 
διαίου στα Τυπίπα, Οαπιειατῖο εἰ 
Ἰοοποϊανὶο τοτῖρῆς Ζευπε. 

ἐξορύστοισο) Ουςϊξ, ἰξορύστειντο. 

5. πενϑημισοδίου] Ῥατιί, Α. πενϑη- 
μιποδιαίον ἀαϊ. Μᾶτρο ϑίερῇ. πενϑη- 
μειπόδου, εἴ τῆοχ οὑπὶ ΟΕ! ἢ, πριημισό- 
δου. Ηωυς τείρεχϊῖε ΡΙ᾿ηϊας χνὶϊ. Γεξξ, 
ι6. αάενι πιεηίεγα ΟὙσοὶ ἀμδογες 
φοη δ ϊμτι το αἰίίοτες φιῖπο {γα ῥεάε 
ἐ[7ε ἀεύενε, πε ἰαΐϊογες ἀμοῦμς ῥεαϊόπς: 
πμίγμαπ ψεγο {ε{γμῖῤῥεάε πιῖπμς αἰίος, 
φμογίαγη 17 ἠμηηίαο (οίο αὐ “"Ἰοίτια ἀφπαὶ 
}έεγυεπμιαί, 

 ὁρᾶσϑα!) Ἐχ Ουεὶξ, γε δἀϊαηχὶς 
Ζευπε, υἱ εἰ εἰἴάτα ἴῃ Ῥατ, Α. Ο. Ὁ. 
δαἀάϊταπι, ααοά φἀνοτῦϊο οὕπω πηεϊϊας 
αἀάειτατγ. οὕτω Τα ητπα οπνῖῆε. Μοη- 
ἴεπὶ Λυκαβητὸν Ῥατι, Ο, Ὦ. ἃ ρῥτίτηϑ 
ταᾶπηα [οτὶρίατη Ὠαῦςηϊ. 
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᾽ νι τ. Ἀ Ε 3 δα 3 9 : οὮΡ α κεν Ὁ εύϑ ιν δι Εν τῇ ζήρω, νὴ Δί᾽, ἔφην ἐγώ" ἐπεὶ ἔν γε τῇ ὑγρῷ ὀρύτ- 
ε δὴ « ΕῚ δ) 7 ᾿ 

τῶν βαϑὺν, ὕδωρ ἂν εὑρίσκοις, καὶ οὐκ ἂν δύνωιο ἔτι ἐν 
«Ὁ Ὰ. »" "»" 3 ΄ ᾿ 

ὕδατι φυτεύει. Καλῶς μοι δοκεῖς, ἔφη, λέγειν. Οὐκ- 
"-“ὦμ" » Α 3 ΄ δ ε 7 . ἐ γ΄ ψνν οὖν ἐπειδῶὼν ὀρωρυγμένοι ὥσὶν οἱ βόθροι, ὁπηνίκω δέ, τι- 

8 Θέναι ἑκώτερω τὼ φυτὰ, ἤδη εἶδες, ἸΜάλιστω, ἔφην 

ἐγώ. Σὺ οὖν βουλόμενος ὡς τάχιστω φῦναι αὐτὼ, πό- 
« ΕΝ »Ὺ" »΄-"-Ὸν [ω] ΕἸ ἱ Ὁ» ΕΣ Ν 

τερον ὑποβαλὼν ἂν τῆς γῆς τῆς εἰργωσ μένης οἴεε τὸν 
-" Α "»" »“ ἯΝ Ἂν. Ἄς 

βλαστὸν του Ἀλήμωτος Θαττὸν χῶώρειν διὼ τῆς μωλωκήης, 
δ “" 3 “" » ἊΨ ᾿ » ϑς. Νὰ. 

ἢ διὼ τῆς ἀργου εἰς τὸ σκληρόν ; Δηλον, ἐζην ἐγῶω, ὅτι 
ὡς “ " ΤᾺ “ ΕΝ ὮΝ Ν » 5 -- 

διὰ τῆς εἰργασμένης Θᾶττον ἂν ἢ διὼ τῆς ἀργοῦ 'βλα- 
3 »-ὦ, « ἕξ Φ ΄“ ὦ »Ἤ}Ἤ ᾿Ξ 

ϑστάνοι. Οὐκοῦν ὑποβλητέω ἂν εἴη τῷ φυτῷ γη. Τί 

δι οὐ μέλλῥι ; ἔφην ἐγώ. Πότερω δὲ δλὸν τὸ κλημῶ 

ὀρθὸν τιϑεὶς πρὸς τὸν οὐρανὸν βλέπον ἡγῇ μᾶλλον ἂν 
- -“ ᾽ Ν ε ΓΤ Ρ ΄ 

ῥιζοῦσϑαι αὐτὸ, ἢ καὶ σλάγιόν τὶ ὑπὸ τῇ ὑποβεβλημένη 
Ἂν, - » ε ! « ἐγ 

Ὑ ϑείης ἂν, ὦστε κέϊσθαι ὥσπερ γάμμω ὕπτιον; 
ε Ω « 2 ᾿ Ν ἈΠ. ἡ 

[0 Οὕτω νὴ Δία πλείονες γὰρ ἂν οἱ ὀφϑωλμοὶ κατῶ γὴς 
ΤΥ ᾽ » ᾿ »“Ἥ 3, εκ ἦν ͵ο,ἌΧὰ 

εἶεν" ἐκ δὲ τῶν ὀφϑωλμῶν καὶ ἄνω ὁρῶ βλαστάνοντὰα 
ον ῸὋὉ» [εὖ ΠῚ λυ. 

τὰ φυτά. Καὶ τοὺς κατὼ τῆς γῆς οὖν ὀφϑαλμοὺς 
ς » Αὐν 2 “ἢ κὐ Νὰ “ ω, 

ἡγοῦμωι! τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν. Πολλῶν γὰρ ζὈυομεενῶν 
»“" ς “΄ »““Ὕ ΝΙΝ "Ὁ" Ν Ἂς μὰ 

βλαστῶν κατὼ τῆς γῆς, ταχὺ ἂν καὶ ἰσχυρὸν Τὸ ζυτὸν 

7. ὁπηνίκα--εεῖδεε)]Ὶ Ηφο εῆξ ν[τἴο- 
7, τηδηϊ απ εἢξ ροίείξ εἰ ἀεθοὶ 
ΕἸ, 41 τηετηϊπεγῖς οουϊογαπι Ἰυἀϊοῖο 
ποπ αἰτίτηϊ αυφοϊοπεπ), ὁπσηνίκο δεῖ 
τιϑέναι σὰ φυτά, Ἰεϊπάρ ἑκάσερα τὰ 
φυσὰ ποῦ ρΡοῆαπι 6ῆδ᾿ αἰτιαίααεα κ6- 
τιετίς Ῥίαπίρ : ἀδ Ὧϊβ εηἰτὰ Ππασαίααα 
το ες αἰ ραϊζαίατα, Ἐεέξϊε ἰβρίτασ 
Ὕγεῖκε ἐν ἑχκασέῤω [ΟἸΠΠσεῖ γῇ ΡῬτοῖε- 
Τεῦαϊ. Γασυπᾶτη ἰρίίαγ ΤᾺ ΕΠῈ γεξϊα 
ΤαίρΙσδίας ἐπ ετίάτη ὙΥ εἴῖκε. 

8. ὡς σάχισσα] Ῥατίί, Ο. ἄν τάχι- 
στὰ, νΕ] ροιίυ5 σάχυστα. Ἰδεϊπάξ σοῦ 
ἀργοῦ τάστα {0 6γ παδες σαπῃ Ὦ. 

Ὁ. πλάγιόν «ἢ Ῥαυϊαπιὶ ΟὈ] 48, 
φυετη Πίυπὶ παΐαγα ρρτοῦαΐ εἰ στίὶ- 
Ῥίοτγατη σοπίςηζαβ. 

ὁσὺ τῇ ὑποβεβλημένῃη] Μὶάεῖατ ε88 

ἀεῦετγε ἐπὶ, ἢ τεγγα {αδ᾽εξῖδ εἴ. γῇ 
οταϊτεῖς Παητῖπα οὰτὰ Ουε]ξ, 

γάμμα ὕσαιον] [ἀΐετα βατηγήα ἵα- 
Ῥίπᾷ ἴεα ἱπνεγία π᾿ ἑοτγηᾶτη ἤξεῦϑα [8- 
τἴηθ 1... 

το. κατὰ γῆς] Ῥατ, Ο. Ὁ. εἴ τηδγ- 
δο ΨΠΠοΙ, κωτὰ τῆς γῆς. 

βλαστῶν κατὰ τῆς γῆς] Ῥταροῆιο- 
πε ἢ. 1. πεοεβδγίαση τοίγαχὶ εχ δῸ 
Ιοςο, υδὶ εταῖ αἰίεηα, Τηϊεῖο εηἰπὶ ἴε- 
ααςηξῖς Γεδιϊοπὶβ εταΐ Κασὰ σαυτὰ τοί- 
νυν εἴ σεῖ, Οείεταζγη πολλῶν γὰρ ουτα 
Βίερμαπο ἀεάϊε Ὑγεῖῆκε, πολλῶν δὲ 
οὐτὰ 5ῖγεῦθοο ἱπίεγρτγεῖα Ζθαης ; δαά, 
νεῖ. οὐπὶ ΟΘπεὶξ, πολλῶν γε, (αὶ. 
καὶ πολλῶν γε. ἴπ Ουεἶξ, βλαστῶν 68 
ἴῃ ᾿ἰζατα Γοτ ρίας 
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, ἕν Ἐ Ν᾽ Ζ 3) ν ἡγοῦμαι βλαστάνειν. Ταυτὰ τοίνυν, ἔφη, καὶ περὶ τού- 11 

ν ᾽ ᾿Ἐπαμήσαιο δὲ ἂν μό- 
Ὁ» Ν ψ, Ν Ν 7 ΩΝ 5 7, Ν Αι 

γον, ἔφη, τὴν γῆν, ἢ καὶ σάξαις ἂν εὖ μάλα σπερὶ τὸ 
΄ Δ . ᾿Ν ᾿ Ν 2 3 ΄ » Ν 

φυτόν ; Σάττοιμ᾽ ἂν, ἔφην, νὴ Δί᾽, εγώ. Εἰ μὲν γὰρ 
ἂς “΄ ,“ ξίωΝ δ᾽ “» ΤΡῚ ΄' Ἶὰ “ Ν 

μή σεσωγμενον εἰῆ, ὑπὸ μὲν του ὑθῶτος εὖ οἱ ὁτι ὥηλὸς 

» ͵, τῶν γιγνώσκων ἐμοὶ τυγχάνεις. 

ὮΝ ͵΄ ς«- Ψ Ὁ ς Ν λ » «ς 7 Ἂς ΓΗ 

ὧν γίγνοιτο ἡ ὡσώκτος γήη, ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ξηρὰ μέχρι 
᾿ -“ “ Ν ἊΝ , ξὰ ἷΠςὩ Ἀ »φο κε ΄ 

βυϑοῦ, ὥστε τὰ εὐῷ κίνδυνος ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος σή- 

πσεσϑαι μὲν δὲ ὑγρότητα, αὐαίνεσϑωι δὲ διὼ ξηρότητα, 

ἤγουν χαυνότητω τῆς γῆς, τὐερμιδινομεένῶν τῶν ῥῷ. 

Καὶ σοερὶ ἀμπέλων ὄρω σύ γε, ἔφη, φυτείας, ὦ Σώ- 12 

ἄρατες, τὼ αὐτὰ ἐμοὶ πάντω γιγνώσκων τυγχάνεις. Ἦ 
[ω 3, 3 ἈΝ ε »"ερ΄ “ Μ 

καὶ συκῆν, ἔφην ἐγὼ, οὕτω δέ! φυτεύειν; Οἷμα, δὲ, 

Ἔφη ὁ ᾿Ισχόμωχος, καὶ τἄλλω ἀκρόδρυω πάντα. Τῶν 

γὰρ ἐν τῇ τῆς ἀμπέλου φυτεία κωλῶς ἐχόντων τί ἂν 

Ἐλαίαν δὲ 18 

ν»»- 

7, 5 Ν "7, 

ἀποδοκιμάσαις εἰς τὰς ἄλλας Φυτείας ; 
ΩΝ» ΕΠ) 2 Ἀ 7 

"σῶς, ἔφην εγώ, ζφῥυτεύσομεν ; 
ὶ ἘΠ ι, »“"ἭΆ 3, ,7ὕ Ξ ᾽ ᾽ 

πειρῶ μου, καὶ τοῦτο, ἔφη, μώλιστω πάντων εἐπιστά- 

αἰν γιγνώσκων) Ουεῖῇ. γινώσκων. ἵπ 
Ῥαγιί. Α. Ο. Ὁ. εβ κατὰ σαῦτα τοίνυν 
καὶ σερὶ σούσων ἔφη. 

ἤγουν χαυνόσητα ͵ }͵ ΜίτοΙ ἱπίεγρτε- 
ἴατη ΠΙεπτίατη. ξηρότης οἵ- ῥτοχίτηᾶ 
σδυΐα τοῦ αὐαίνεσϑωι, ἂς ὑγρότης, Πὰ- 
τηϊάϊιας, τοῦ σήπεσθαι : αττιαἴηας 8Δὰ- 
τέγη εθξξιυς οααία ρτίπγα εἰξ ἡ χαυνό- 
σῆς τῆς γῆς, ἰᾳΧχΙϊακ τΕΙΓοο, Ὀρροῆϊτα 
οαϊοαῖεε εἰ ἀεπίξθ. [δἰτυγ ἱπερία νεῖ- 
θὰ ἤγουν χαυνότητα ἀρΡρΟΠΟΠΙΟΓ ΨΈΓϑα 
ἀτείδξιοηῖς. ὅδυίεε, φυῇ δὰ ἀυδία 
εξ ροίπι δαὶ ναγῖα. Ῥοῖτγο ἢ σοποὶῃ- 
“Ωἰτατὶ5. γαῖ] ΟΠ τῇ Βαθεπιυβ, ἤξ τηδηϊ- 
ξεῆαπη, νογρθα ὑσὸ μὲν τοῦ ὕδαπος δηῖβ 
δήπεσθαι ἡοη Ὠδθετε ἰπ ΔΙαγῸ ππεπι- 
το, 4ὰφ Πὺϊ τείροπάθδηι : ἀςθεθαᾶς 
-δηίΐτη Τεαὰϊ αὐαίνεσθα, δ᾽ ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
διὰ ξηρότητα. Αἴ επὶπὶ νετοὸ ἤξθο εἴδει 
ἹπεροΠῆπηα ἐαυτο]ορῖα. Το ηάς γατῖο 
ἐγαξεατεο νεγθόγατη ἀσπηοπῆτγαϊ, νετ- 
88 (αἴρεδια ὑσὸ μὲν τοῦ ὕδατος: εἴξε εχ 
Γαρετίοτε τηθπιῦτο τερειῖτα ἃ ᾿ἰγαγῖο; 
ΒοΓΑΪ ΠΌτη. ἐπὶπὶ μὲν Ὠὶος Ἰοσατη πομ 
Ὠαδεῖ, Οὐτγίρο ρίας ὥσσε τὰ φυτὰ 

ὦ Ἰσχόμωχε. ᾿Απο- 

κίνδυνος σήπεσθαι μὲν δ ὑγρότητα, αὖ- 
αἴνεσϑιαι δὲ διὰ ξηρότητα,  ϑερρμιαινομένων 
διὰ χαυνότητα ΄σῆς γῆς τῶν ῥιζῶν. 501- 

Ἰοθῖ σαϊογα ἀξγηὰπ) ἀοσεάδητϊε δὰ ἢὰ- 
τηϊ ἀϊῖθ τ) ΓἘααϊταγ μα γοξαδεῖο, δῖ, 
ἢ σᾶϊοῦ ρῥγρνδι πεῖς, ἀγοίδξεϊο ρ]αηίδ- 
ΤΌΠῚ. 

12. τσερὶ ἀμπέλων) ΜΙτγαΐαγ πόποι 
νεῖ Κα, οὰπὶ ἀς νιδιι5 ἀπῖθα τῆδῃ.- 
το ποη ἢτ ἔαξϊα. ϑ584ἃ πγεηῖίο Ἰαίες ἰπ 
νοοδῦιϊο φυτὸν εἰ φυτεύειν. ΠΙυά ς- 
πίη, τ φυταλιὴ ἀρᾷ ΗἩοζησγαπη, 
ἀδ νιῖε ργϑοῖρας αἰοϊίατ, [Τεϊπάς 
(δξεοπα 8. εἴ 9. κλήμω ΠΟΙ ΠαΙΌΓ, 
αυοά ἀξ (οἷα νῖτε υἱαγραῖατ, 

γιγνώσκων] Ουεῖξ. γινώσκων. 
ἐχόντων «[] Οοτησπια ρο ἐχόντων 

τεέϊε ἑα]ῖ Ν εῖκε, αὰοὸ {επεέθπεῖα 
Ἰοσὶ οί σαταθαῖατ, τλᾶὶϊο ἃ Ζεαπίο ἐσ- 
ΡῬΙοδία, 

13. ᾿Αποπειρᾷ μου, καὶ σποῦσ6) Ῥοξξ 
μου Ῥοΐαϊ οοτασηα. Ρῖὸ χαὶ ΨΥ εἰκία- 
πᾶ ἀεάϊε γὰρ, ετγοῖε, ρυΐῖο, ορεῖᾷ- 
Γα ΠῚ. 
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μενος. Ὁρῶῷς μὲν γὰρ δὴ, ὅτι βαϑύτερος ὀρύσσετωι τῇ 

ἐλαίῳ βόϑρος. 

Ὁρῶς δὲ, ὅτι πρέμνα πᾶσι τοῖς Φυτευτη- 

Ὁρῶς δι, ἔφη, τῶν φυτῶν πηλὸν ταῖς 

κεφαλαῖς πάσωις ἐπικείμενον, καὶ πάντων τῶν ᾧυτῶν 

οΝ Ν Ἂς «ἈΝ ͵7 

γαρ παρῶ τῶς ὁδοὺς μώλιστω 
7 

ὀρύσσετωι. 
7 γἢ 

ρίοις πρόσεστιν. 

9 ΄ Ν "“ὕ ε -- 5 ᾽ Ν »" 7 

ἸΔεστεγώσμενον τὸ ἄνω; Ὅρω, εᾧην ἐγω, ταυτω πόώντῶ. 
διλνοὺ: Ὧν Ν 3 7 2 Ὅν Ε ον Ἀν το ὩΣ 

Καὶ ὁρῶν δὴ, εῷη, τί ὠὐτῶν οὐ γιγνωσκεις ; ἢ τὸ ὁστρω- 
5 » ΕΣ “ ΄ »“»ἪΣ ΕΝ ὌΜ »-“-7 "»"- 

κον ἀγνοεῖς, ἐφη, ὦ Σώκρατες, ως ἂν ἐπὶ τοῦ πήλου 
», Ν 2. 5] ταν ᾽. ἣλ Ἐν μΥ 
ἄνω κατωϑείης; Μὼ τὸν Δί᾽, ἔφην ἐγὼ, οὐδὲν, ὧν εἷ- 

᾿ ςῚ 7 ΕἸ Ἄς 5 ᾿ς 7 3 »»“ ͵7 

πῶς, ὦ ᾿ἰσχομώχε, ὠγνοω ὠὡλλώ πάλιν ἐννοῶω, τί πότε, 
.“ 7 Ε ὕ, 5.5 ἢ ͵7 

ὅτε πώλωι ἤρου με συλλήβδην, εἰ ἐπίσταμωι φυτεύειν, 
Ε] Ε ᾽ ὸς » Δ 3] ΕΝ 5 - 2 ἊΛ »"» 

οὐκ εῷην. Οὐ γὰρ ἐδόκουν ἔχειν ἂν εἰπεέϊν οὐδὲν, ἡ δεὶ ἣν 
7 » "4 ἐδ - ΕΙ 3 

φυτεύειν" ἐπεὶ δέ με κωϑ' ἕν ἕκαστον ἐπεχείρησας ἐρω- 
-“ » 7 ς Ἂς Ν ε ἢ ΄ 

τῶν, ἀποκρίνομουί σοί, ὡς σὺ φής, ὠπερ σὺ γιγνώσκεις 
.» - Ἂς ΄ 7 ᾿ 3 Ψ« ΄ 

18 ὁ δεινὸς λεγόμενος γεωργός. Αρω, εῴην, ὦ Ἰσχόμωχε, 
τ ΕΕΦ ) 3 ͵, “ - ὮΝ 9 3 Ν 

ἡ ερωτήσις διδασκοωλίω ἐστίν ; ὥρτί γῶρ 6ή, εφην εἐγω, 
7 “- 3 -» “ 7 7 

καταμανθάνω, ἡ με ἐεπηρωτήσως ἐκώστο" ὥγῶν γάρ με 
- “αὶ ᾽ Ν Ε “ Ψ 3 Ἂς δ δ ὧν ἐγὼ ἐπίσταμωι, ὅμοιω τούτοις ἐπιδεικνὺς, ἃ οὐκ 

,“; ᾽ 5 7 ᾿ « -" 

ἐνόμιζον ἐπίστασθαι, ἀναπείϑεις, οἰμνώι!, ὡς καὶ ταῦτα 
ὐ 5, Ἴ 5 97 ς- γ »» Ν 3 

Ιδ ἐπίσταμαι. ᾿Αρ᾽ οὖν, ἐῷη ὁ ᾿Ισχόμωχος, καὶ περὶ ἀρ- 

γὰρ ΣᾺ] Ἐάὰ, νεῖί, γὰρ ἄν, αὲὰ Ρᾳ- δοπ͵εξδϊατα εταῖ αἢξουϊαβ εἰ οὐπὶ 
τι. : γὰρ ὅτι Ο, Ὁ, 

φυτευτηρίοις:] ῬΑΓ5 ᾿ΠέδτοΥ νἱνίγδά! - 
Οὐπὶ ἰἴὰ ἀϊοϊταγ. Οεοροηῃῖοᾶ ᾿ἴΧ. 11» 
6. οἱ δὲ τὰ γενναιότατα τῶν παραφυάδων 
μετὰ ποῦ πρέμνον φυτεύουσι, ΟὍτΩ Ῥᾶτγῖδ 
ταάϊοῖβ νοὶ σδυάῖςοῖβ. Ρ]δηϊαγίατη ἴἴα 
αἰχις Ρα!]δάϊας ΑΡτῊΚ ἸΗ. δ. 

σηλὸν] ΕἾπιΟ εἰ οἴπεῖα πλ1 15 ΟὉ- 
Ἰπῖς δὲ τηυίσατῃ ῥτὸ τεῆς (ἀρΡεγροπῖξ 
ΟοἸυπ 611 χὶ. 2.» 42. 

14. γιγνώσκει.) Οαεῖ, γινώσκεις. 
δῖος οἱ Ῥαγιῖ, Ο. οὐ ῇο αὐτῶν, [εὰ ἰπ 
τηδιρῖπε δά άϊῖο. Τ)εῖπάς ἰάθη ἀδὲ σὸ 
ὄσπσρακον, ἔφη, ἀγνοεῖς ; 

πάλιν ἐννοῶ} Ιλείριοι! {εξὶ. 9. οαρὶ- 
εἶδ δητεσεάεηιίϑβ: 

πάλαι ἤρου) Θυοά Ηἰπαάεξηθατεε, 

Ζευηῖο ρτοθανετγαὶ ϑ͵εϊῆςα, ἀγα Οο- 
ἄεχ Ρατι, Α. ργὸ νυϊξαίο πάλην ἀϊςε- 
Ὀαΐυγ απῖεα, {εὰ πὰηο αἰ] ρεπεῖαβ ἐσ - 
οὐΠπ5 80 ἱρίο (σα]1ο πὶ ἢΠ}} νᾶτίατγε τα- 
Ρετίαβ εῇ. ΡΙῸ ἐννοῶ (Θυε]ῇ, ἀδᾶὲ εἰ- 
γνοῶ. 

ὡς σὺ φὴς} Ουεϊῇ. ὡς δὴ φὴς. Ῥείη- 
ἀε γινώσκεις Οαε!ῇ, 

15. ὅμοια σούτοις} Ουπὶ ΜΗ 
δμοιά σε αιΐ καὶ ὅμοια Γουὶ θε πὰ 
σεηίεο. Απίδοεάεδηβ ἐγὼ οτηϊτεῖς Ρᾶ- 
τιΐ, Ο. 

ἀναπείϑει.) 1τὰ νυ]ραίαπι ἀνασ’ρι- 
σϑεὶς σοτταχὶς οατὶ Οδῆαὶ, Ιεοποῖ. 
Οοπίτα ϑιθρμᾶπῃ8 ἀνεσείσδην ταδὶ ε δὶ 
[οτ]Ὀ]. 

“δον 



ΟἽΑΡ: ΧΙΧ. ΙΟῚ 

»Ὶ 7 »" "] ͵7 Ὲ Ἂ δ δὶ ͵͵ 3») 

“υρίου ἐρωτῶν ὧν σε, ττότερον κωλὸν ἡ οὐ, θυνωΐμην ὧν σὲ 
-»“" ς ᾽ 7 Ν Ἶ Ν Ν 

πεῖσαι, ὡς ἐπίστωσωι διωδοκιμάζειν τὼ καλῶ καὶ τὰ 
ς δι, 3 7 τς Ν 3 »"Ὕ Ν δὶ ͵ » 

κίβδηλα ἀργύριω ; κωὶι περι ὠυλήτων μή θυνωϊμήν ὠνώ- 
-“" « ΦΉΣ ΤΑ ΠῚ “ , 7ὔ ΄ς 

πεῖσωι, ὡς ἐπίστασαι αὐλεῖν; καὶ περὶ ζωγράφων καὶ 
ΒΕ “πὸ ͵7 4 ΕΝ ν᾿ 2 ΄ Ν, 

τῶν ὥλλῶωὼν τοιούτων; ἴσως ὧν, εζην ἐγῶω. Ἔπειδὴ καὶ 
»» ΕἸ ΄ ν « 3 ΄ “"ἢἤ 7 ᾽ 

γεωργεῖν ἀνεπεισάς με, ὡς ἐπιστήμων εἰήν, κωιπέρ εἰ- 
δὰ “ ὑδεὶ ΄ ΄ ἐδ ἊΣ ͵7 ς ΄ 

ὅτον, ὁτί οὐδεὶς πώποτε μὲ εοὶ ξε ταύτην τήν τέχνην. 

Ὃ 

Ἴ , ΔῈ ας ἡ ἔτη ͵7] κ᾿ ὍΣ Ἂν ͵ὔ 

Οὐκ ἔστι ταῦτ 9 εῷ, ω Σωκρωτες" ὡλλ εγὼ καὶ πώλωι 
ΕΣ χΡ « “ «“ 7 ΄ 3 Ἂς 

σοί ἔλεγον, ὅτι ἤ γεωργίοω ουτω φιλάνθρωπός εστι Καὶ 
»"» ννΡ “΄ ἂ ) Βα ΕῚ 7 ᾽ ͵ 

τύβοειου τεχνή, ὥστε καὶ ορωντῶς καὶ ἀκούοντως ἐσίστη- 
Ν Ε] Μ 4“ἰὰ 

Πολλῷ δι, ἔφη, καὶ αὐτὴ χ8 
Ἵ ς ΕΝ ͵] ἥ »,.»-ν » ΠΤ ἃ 

διδάσκει, ὡς ὧν κωλλιστῷ τις ὠυτὴ χρωτο. Αὐτίκα 

ΓΙ ἣν ς » »" 

μβονῶς εὐθὺς εὐυτῆς οιειν. 

357 “, μλ Ὗ ἐντὶ ΠΝ ΄ “ἢ Ε) 

ὠμπελος ἀνωβαίνουσω, μὲν ἐπὶ τῶ δένδρα, ὁτῶν ξχή τι 
᾿ Ἷ ᾿ « 7 Ὁ ᾿ ἦ, 

πλησίον δένδρον, διδάσκει ἱστάνωι φὑτην᾽ σπεριπετωννυ- 
Χ ὡ ὃ΄ - "] 5. “ « ον ε ᾿, Ξ 

ουσῶ δὲ τὰ οἰνώρου, ὁτῶν ἔτι ὠυτὴ ὠὡσώλοι οἱ βότρυες ὥσι, 
7) Ἄν ς 7, χ “ “ 

διδάσκει σκιάζειν τὼ ἡλιουμενὼ ταύτην τήν ὠρῶν" οτῶν 19 
πΥ τον, ΤΑ. τῇ 

δὲ καιρὸς ἢ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἤδη γλυκαίνεσθιαι τὰς σταφυ- 
Ἕ 94 -" « ἣν -»" 

λᾶς, Φυλοῤῥοοῦσω διδάσκει ἑωυτὴν ψιλοῦν, καὶ πεπαΐί- 
Ν 3 ἥ Ν Ἂ Χ Νν Ν ΄ 

γειν τήν ὁπωραν" διὰ πολυζορίων δὲ τοὺς μὲν πεπονως 
7 ͵ ἣν πο » »- ΄ 

δεικνύουσα βότρυς, τοὺς δὲ ἔτι ὠμοτέρους Φερουσω, δι- 

ἄλλων σοιούτων Οοάεκ 

Τρ. οαπὶ πγαγρίης ΝΊ]οΙ. καὶ περὶ 
σῶν ἄλλων τῶν ποιούτων. τεξὶε, Ραϊο, 

π᾿ Ῥαγ. Α. Ο. Ὁ. εἢ καὶ περὶ τῶν ἄλ- 
λων τοιούτων. 

16, -σερὶ αὐλητῶν) ϑιῖερῃαπαβ δά- καὶ τῶν 
ἀϊάϊε ἐρωτῶν, φαοά σοπηπιοάς τερειὶ- 
ἴὰΓ σορ ται οηα. 

μὴ δυναίμην») Οαῆαϊ!ο μὴν ἀεάϊι, 
γεϊῆυ5 ἀν τἀάϊ νοϊαϊς. Ζειηὶαβ μὴ 
ἱπιίδγρτγείαϊαγ πώηι, ααοά Βετὶ ροῆξ ᾿π με ἐδίδαξε Ῥατι. Α. Ο, Ὁ. ἐδίδαξέ 
Πᾶς νειθογαση Ἰιπέϊιτα ΠῸπ ραῖο. με ἀδηῖ. 
Τρίτων δα ὰ νοσδθυ]απὶ ἀεἤάετο. (ε- 18. ἐπὶ τὰ δένδρα] Τα πιϊπα ἐσὶ ο- 
τΕ ΤῸ ΠΏ χείρ οἷς Ἰοσατη Οδρ. χν. εξ, 
9. ἐννοῶ ἄρα, εἰ λέληϑα καὶ χουσοχίοεῖν 

᾿καὶ αὐλεῖν καὶ ξωγραφεῖν ἐπιστάμενος. 
Ηΐπο ραῖες ηυοὰ ἔπε ορὰβ χρυσο- 
χόου. Ἡϊς εἰ Ἰάδτι χὰ δΔὉ ατρεπίο 
ἀϊξποίσεηάο ἀργυρογνώμων ἀϊοίταγ. Α- 

“Πρ ἔβη ἀϊοίτυν χιρυσοχιοεῖν ἴῃ ρτονετ- 
Ὁϊο Ατσο, σὺ δ᾽ σου χρυσοχοήσειν, 
οὔἦιι5 οτρίπετα ἐσ Ηαγροοστιδιίοπα ἰ]- 
τυᾶταῦο δὰ Χεηῃορῇ. ἀε ν ςξλϊεα!. ἱν. 
18: 

ταῖς, εἰ ἀείποορβ τὶ πᾶ σὰπὶ Ουε!}ῇ, 
19. γλυκαίνεσϑαι) Οἴσετο ἀρὰ Νο- 

Ὠϊατη : ομηῆ ψεγοὸ αὔεῆα 7ατ ῥγοῤε 
«ἤαΐε νας α {οἷε ται! οίξετε ἐδπιρμς ἐμ, 

σὴν ὀπώραν] Ουεϊξ, τὰς ὀπώρας ἀαῖ, 

τηδ]ς σὰ ὀπώρα πε τοΐετι Ζευηε. 
διὰ πολυφορίαν δὲ] δου νεγθα }0η- 

τἴηα ουτὰ ΟΕ]. οταπῆς : Πίης ἴῃ Οὰ- 
Βαϊ. εἰ καὶ σοὺς μὲν πέπονας οἴ (ει, 
Βείηςερβ Ουεϊῇ, σχκιάζουσι Παθεὶ. 

Η 3 
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7 » ε Ἂ “ Ἂς - Υ ἈΝ 

δάσκει τρυγον εῳύυτήην, ὥσπερ τῷ συᾷκῳ συκάζουσι, το. 

ὀργῶν ἀεί. 

ΟΑΒΟΌΤΣ ΧΧ. 
ΜΝ Ν ΤΥ "᾿“ “ ͵΄͵ » 

] ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ δὴ ἐγὼ εἶπον, πῶς οὖν, ὦ Ἰσχόμωχε, εἰ 
.“ Δ, 7ι. 9 »“ Ἂς Ν Ν 

οὕτω γε ῥώδιώ ἐστι μωϑεὲϊν τὼ περὶ τὴν γεωργίαν, καὶ 
͵ ε ἃ - “ 3 ἕ 

πῶντες ὁμείως: ἴσασιν, ἃ δὲ ποιᾶν, οὐχὶ καὶ «πώντες 

πράττουσιν ἡμείων, ὠλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν ἀφϑόνως τε ζῶσι, 

καὶ τερισσὼ ἔχουσιν, οἱ δὶ οὐδὲ τῶ ἀνωγκαύω δύναντωι 

2 πορίζεσϑαι, ἀλλὼ καὶ τροσοφείλουσιν ; Ἐγὼ δῆ σοι 
7 Ὡ Ἵ 53) ΕΝ ͵΄7 » ς π 

λέξω, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ ᾿Ισχόμωχος. Οὐ γὰρ ἡ επι- 
᾽ 3 ΠῚ ε ΕἸ ͵7 »- »" - « 

στήμη; οὐδ᾽ ἡ ὠνεπιστημοσύνή τῶν Ὑεωργῶν ἐστιν ἡ ποι- 
» Ν Ν 2 “ Ν Ν 3 ᾿ ΕΣ ΕΝ 

ϑουσώ τοὺς μὲν εὑπορειν, τοὺς δὲ ἀπόρους εἶνωι οὐδ᾽ ἂν 
3 7 5 Ξ 7 “ “᾽ .« ΄ ε 

ὡκούσωις, ἔφη, λόγου οὑτω διωϑέοντος, ὅτι διέφϑαρται “ 
εὖ 3 « »"» ε Ἂς 3] 5 -“ 5 

οἶκος, διότι οὐχ, ομώλως ὁ σπορεὺς ἐσπειρεν, οὐδ᾽ ὅτι οὐκ 
» “Ἢ Ν “, 3 7 3 γ» ὦ ΣΙ ΄ Ἶ 

ὀρίδως τοὺς ὀρχοὺς εᾧύτευσεν, οὐδὲ ὁτί οὐγνοήσως τις τήν 
"»“ ΄ 3 7 5 ᾿ ᾿ ᾽ , “0 

γῆν Φερουσῶν ὠμνπέλους, εν αφόρῳ εφύτευσεν, οὐδὲ τι 
5 -- ς- “- ᾽ -“ “4 Ἂς 7 

ἡγνόησ έ τίς ὅτι ὠγωϑόν ἐστι τῷ σπόρῳ νεὸν τὐροεργώ»- 

ζεσϑωι, οὐδὲ, ὅτι ἡγνόησέ τις ὡς ἀγαϑόν ἐστι τῇ γῇ κό- » οὺ ἡγνόη ς ἐ γᾷ 
ὔ ΩΣ ]Η Ἄν »" ΄,ὕ 3 » - 

ἄπρον μιγνυνωι ἀλλῶ πολυ μῶώλλοὸν ἐστιν ὥκουσῶι, ὠνήρ 
Ε ͵ »-" ἧς "»“ 3 -" » ἊΣ 3 "»ὦ».᾿΄ 

οὐ λωμίβανει σῖτον ἐκ τοῦ ἀγρου" οὐ γὼρ επιμελέϊτωι, 
ε ἣ ἢ κὦ 7 ΕΝ ε ͵7΄ 7 32 5 ΤΣ 

ὡς ὥὐτὼω σπειρήτωι, ἡ ὡς κόπρος γιγγνήτωι. Οὐδὶ οἰγον 

σὸ ὀργῶν] Ηαῖΐο ἴοσο οοηνεηῖξ ἰη- 
ἱτεγρτγείαιϊο ἀκχρμάξειν, 4 νεῦθοὺ ὁρ- 
γᾷν, εἰ ἀκμάξον, ηυὰπὶ νοσαΌ]ο0 ὁρ- 
γὰς ἀρροίαϊε ΗεἰγοΠία5. ῬΓΟΡΙΙς Ηε- 
τοάοιιι5 ἱν. 199. πρῶτα μὲν γὰρ τὰ 
παραϑαλώσσια σῶν καρπῶν ὀργᾷ ἀμᾶ- 

σϑαΐ σε καὶ σρυγάσϑαι. Εἴ ΙΏΟΧΣ : καὶ 
ὁ ἐν τῇ κατυπερτάτῃ τῆς γῆς πεπαίνεταί 

τε καὶ ὀργᾷ. 

Ο(δρ. ἌΧ. τ. οὕτω γε ῥᾷδια] Οοάοχ 
Τρ, οαπῃ Ρατ. ἃ. Ο. ΏὨ. οὕσω γε καὶ 
ῥᾷδια. 

2. σοι δ: ἐξω] Οοά. Τἰρῇ, οαπὶ Ῥατζ. 
Α, 6. 19, σοί γε λέξω. 
ὃς σπορεὺς} Τῇ {ξαπεητθι5 τεραι- 

ἴα σις» σα]α5 ἴοοο ἢ ἢ. ]. σαορεὺς εἴ 
ἃ Χεμορῃοηΐα ποπηϊπαίαᾳβ, ἀεθεθδὲ 
Ἰΐοση απία ἐφύτευσεν ΠΟΙ ΠΔΤΙ ὁ φυτευ- 
σὴς νε] φυτηκόμος. 

προεργάζεσθαι!) ϑαρτα ΧΥΪΪ. το, εἴ 
ὑπεργάζεσθαι γεὸν τῷ σπόρῳ. Θυοά εἢ 
ἴῃ ϑιερμαπίαπα εἴ Πὶπο 'π [δοηοϊ. 
προσεργάζεσϑαι, ἀδηῖ οτάτη Οοαά, Ρα-- 
τί. Α. Ο. Ὁ. Ρ'απε ἱπερίασα Παὶς Ἰοοο. 
Βαιίνατη σπόρῳ ᾿ἴσεξῖ οοπηπηοάς δά 
ἀγαϑὸν τεΐεττε οὑπὶ ΒΟ ϊο. 

4. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον] Μαγρο ψῃ- 
ἸοῖΓ, ἄατ ἀλλὰ μᾶλλόν ἰστιν ἀκοῦσαι 
σολὺ ἀνὴρε 
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ἔχει ἀνήρ᾽ οὐ γὰρ ἐπιμελέτωι, ὡς Φυτεύσῃ ἀμπέλους, 

οὐδὲ οἱ οὖσαι ὅπως φέρωσιν αὐτῷ. Οὐδὲ ἔλαιον οὐδὲ 

σύκω ἔχει ἀνήρ οὐ γὰρ ἐπιμελεέϊται, οὐδὲ ποιέϊ, ὅπως 

ταῦτα, ἔχῃ. Τοιαῦτ᾽, ἔφη, ἐστὶν, ὦ Σώκρατες, ἃ δέω ὃ 

φέροντες ἀλλήλων οἱ γεωργοὶ διαφερόντως καὶ πράσ- 

σουσι πολὺ μῶλλον, ἢ οἱ δοκοῦντες σοφόν τι εὑρηκέναι 

εἰς τὰ ἔργω. 
τηγικῶν ἔργων οὐ γνώμη διαφέροντες ἀλλήλων, οἱ μὲν 

. ε » " »" 

Καὶ οἱ στρωτηγοὶ ἐστιν ἐν οἷς τῶν. στρώ-θ 

βελτίονες, οἱ δὲ χείρονές εἰσιν, ἀλλὰ σαφῶς ἐπιμελείοι, 

ἊἋ γὰρ καὶ οἱ στρατηγοὶ γιγνώσκουσι τσάντες καὶ τῶν 

ἰδιωτῶν οἱ πλεῖστοι, ταῦτω, οἱ μὲν ποιοῦσι τῶν ἀρχόντων, 

οἱ δ οὔ. 
Ὁ ΄ : ͵ ᾽ ΄ μ" 

πολεμίους πορευομένους βέλτιόν ἐστι, τετωγμένους πορεύ- 

τ ͵7 “ . τ 

Οἷον καὶ τόδε γιγνώσκουσιν ὡπῶντες, οτι διὰ 7 

“ ἊΝ "7 7 3 ΄ “Ἢ 

εσθαι οὕτως, ὡς ὧν ὠριστωώ μώχριντο, εἰ δέοι. Τοῦτο 
] « Ὰ -» « ς 5 ᾽ 

τοίνυν γιγνωσκοντες, οἱ μὲν ποίουσιν ουτως, οἱ δὲ ου ποι- 
΄“ ᾿ς . », - ΄ Ὁ 

οὖσι. Φυλωκὰς ὥπαντες ἴσασιν ὅτι βέλτιστόν ἐστι κω- 8 
᾿ 7 « νι Ν Ν » 

Θιστάνωι καὶ ἡμερινῶς καὶ γυκτερινῶς πρὸ τοῦ στρατο- 
ς 7 « Χ 3 -»"Ὕ ε ὕ πέδου. ᾿Αλλῶὼ καὶ τούτου οἱ μὲν ἐπιμελοῦνται, ὡς ἔχῇ 

- « Ε ᾽ » -“"Ἤ .“ ἢ Ἂν 

οὑτως, οἱ δὶ οὐκ ἐπιμέλουντωι. Οτῶν τε αὖ διὼ στενο- 9 
ΤΑ ΕΣ 7 Ν ς »" « ΕἸ ͵7 

Ζορῶν ἑωσιν, πῶνυ χωώλεπὸν εὐυρειίν, οστις οὐ γγνωσᾷκει, 

ὡς φυτεύσῃ} Οοά. Τρ, οαήχ Οὐε 1, 
φυτεύσε, ἀαὶ. ΜΊΗΙ Παμταάο τεἸϊααο- 
ΓαΠῚ τηθΠ το πὶ ρεγίμδάει φυτεύῃ 
(οὐ θεπάστη εἢδ. ἢεϊπάς φέρουσιν 
ΟΕ. 

5. διαφέροντες} Οὰπὶ Ταπιϊπβ δια- 

φερόντως εἰϊάτη ἢ. 1. ἀεάοτῖτ, Βτοάξθιι5 
ΡΟ γεωργοὶ ΤΡ Ι]εθδὲ ἔχουσι. 

οἱ δοκοῦντες----ἔργα} Μίπυ5 ἀρίδπὶ 
εἴἴϊε (επίθητίαπι σεηίεθαι ὙΝ εἰ ῆςε, ααϊ 
τηαϊεραι ἢ ὃ δοκοῦσι σοφὸν εὗρ. Αὐτ [ὉρΡ- 
Ρ᾽επάστη εχ δηίεοεάςητς γηθπῦτο ρὰ- 
τα δαί διαφερόντως πράσσουσι. ἘΒεξὶς νἱ- 
εἰάτη νἱάϊε νἱγ ἀοξϊις ; [εὰ Ὀτενίοῖ 
τηξαϊοίηρα γαῖϊο εἰξ, ἢ πηδοῦπη οἱ Δηςα 
δοκοῦντες, ημοὰ δ( οἱ γεωργοὶ τεξΕΓ[ῸΓ, 
ΟΥΑΙ Γοτῖς, Ρτοσεάϊ: εαάφπι πιεαϊοὶπα 
Γι Ὀ]αΐο ἢ εἰ τεϊξῖο οἱ. 

6. χείρονες: Ῥατῖ, Α. Ο. Ὁ). χείρους 
ἄδπι. Ἠεϊπάε ἃ γὰρ οἱ στρατηγοὶ γι- 

νώσκουσι ῬΑτΙ, (4, Ῥ). οτηϊῆα σοραυΐα 
καὶ, τεξὶε, Ραίο. 

7. τεταγμένους] Οιο}, σεσαγμένα 
μαθεί. 

8. βέλτιστον) Οοά. Τρ, σὰπι Ράᾶ- 

τῆ, Α. Ο, Ὁ. βέλσιον, Τλοϊπάς πρὸς ποῦ 
στρατοπέδου Οὐ ε!, Ρατ, Α. 6. Ὁ. εἰ 
ςαα. νετί. 

ὡς ἔχῃ] ϑιίςο Τἰρῖ, σοά. εχ σοῖτγε- 
δτίοπα, Ουςε!. Ῥαγῇ, Ο. Ὦ. εἰ εἀά. 
ναῖε, ἔχει. Ἀδέϊαπι ἀεάϊε (αι ο. 

9. πάνυ χαλεπὸν) Καα, νεῖ. Οαεῖ, 
Ρατ, Ο. Ὁ. Πρ, οὐ πάνυ ἀδηξ; πε- 
Βαϊοπθῖη ἴῃ δαἀϊτίοπα εοαπάα δυέξϊο- 
τῖαῖα Οοάά, ἀποτγαπι ἀε]ανὶς ϑίθρῃα- 
05, ἴρλεις τενοσανὶς Ζειπε, Ἰμίογ- 
τοβραῖίοης ἐχοιαπβ διδιατί πὶ ἱπε- 
Ρίαπι, Αηίροεάςῃϑ αὖ οαλίαης Ρατιζ. 
σ. ὃ. 

Η4 
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. 7 ν». ὃν ἥν -“ἷ Ἂς, τ τῷ 

οτι προκατωλαμβάνειν τῶ ἐπ μὠωιθῶ Ἀρεισσον, ἥ μῆ: 

9 ἍΝ ν ͵7 « ᾿Ν 3 -“ « - ᾿ 

᾿Αλλῳ κωὶ τούτου οἱ μὲν εἐπιμελουντῶι ουὐτω σοιειν, οἱ δὲ 
“7 ᾽ Ν 7 γ᾽ ᾿ ͵7 -“ “ Ἰ0ού. ᾿Αλλὼ καὶ κόπρον λέγουσι μὲν πάντες, ὅτι ὥρίστον 
» 7 3 ει,» ᾿ν ΕῚ ν, 

εἰς γεωργίων ἐστὶ, καὶ ὁρῶσι δὲ αὐτομώτην γιγνομένην" 
. ΙΝ » “ ε « Υ ἣΝ 

ὅμως δὲ καὶ ἀκριβοῦντες ὡς γίγνετωι, καὶ ῥάδιον ὃν πολ- 
Ν » ε Ν Ν ͵7 ᾽ -Ὁ “ἶ 3 7 

λήν ποίειν, οἱ μὲν καὶ τούτου ἐπιμελουντῶι, ὁπῶὼς ἀνπροΐ- 

11 ὗχται, οἱ δὲ ταραμελοῦσι. 
“ ες" 37) Καί τὸοῖ ὑδὼρ μὲν ὁ ἄνω 

Ν, ΄ -- Χ -“, »ῆ᾽ ͵7 

ϑεὸς τσαρέχει, τὰ δὲ κοίλω ππάντω τέλμαωτω γίγνετωι, ἡ 

Ὑ δὲ ὑλήν πηωντοίων παρέχει, κα) αίρειν δὲ δέϊ τὴν γῆν 

τὸν μέλλοντα σπείρειν. Ἃ δὲ ἐκ ποδῶν ἀνωιρεῖτωι, 
“ Ἵ7, Ψ 3 Χν»Γ ε 57 5 ἃ, ΕΝ 

ταῦτω εἴτις εμβώλλοι εἰς τὸ ὕδωρ, ὃ χρόνος δὴ αὐτὸς ἂν 
7, “ ς “ ἮΝ ΄ ι ἃς ΠῚ ͵7͵ ἣ »“» 

ποιοιή, οἱς ἡ Ὑή ἡδετῶι. ἸΤἸΙοίῶ μεν γὰρ υλή, «ποίῳ δὲ γῆ 
ῷ 5 πὴ 7 Ε ΄ 7 συν ἐὰ Νὴ δὲ 

ἴ2εν ὑθωτι στωσίμῳ οὐ κόπρος γίγνετωι ; Καὶ οπόσω ὁὲ 
5 7ὕ δεῖ Ἐς σαν ν ΔῈ ΄ 5. Ν Ν ΄ 

ἐρωπσπειῶς εἰτῶϊ ἢ γῆ, υγθοτερῶ τε οὐσῶν τρος τον σσο- 

Ν, « ΄ Ν 7 ἣς "“ ΄ 

ρον, ἤ ὡλμωδεστέρω πρὸς φυτείαν, καὶ ταύτω γιγνώ- 
ΧΝ 7 ἃς « ΄Ν, τος 2 7 7 

σκουσι μὲν πῶντες, κι ὡς τὸ ὕδωρ ἐξάγετωι τάφροις, 
Ἑ ον τς , ΄ »"» »" » 7 

καὶ ὡς ἢ ὡλμή κολώξετωι μίγνυμενή ὥῶσι τοῖς ἀνώλ-- 
ς -“ -»“ ᾽ Ν 7 με 

μοις καὶ ὑγροῖς τε καὶ ζηρόϊς" ἀλλὼ καὶ τούτων ἐπιμε- 
“ « Χ « 3 “{ 

18 λουντῶν οἱ μέν, οἱ δὶ ου. 
» ΄ ἣν 5 Ἀ 

Εἰ δέ τις παντώπασιν ἀγνὼς 
ΕΣ 7 ᾿ς 4 « Ὁ» Ν ΄ 3 ΨΚ Ἀγ Ας 

εἴη, τί δύνωται Φεέρειν ἡ γή, Καὶ μῆτε ἰδεὶν ἔχοι κωρπὸν, 
Ν Ἂς 2 ΚΥΘῚ ΄ «“ : »"» Ἂν Ε ΄ 

μῇδὲ φυτὸν οὑτης, μήτε ὁτου ὠκουσῶι τήν ἀλήϑειων περὶ 
ΒΝ 5) ᾽ τὸ ἣ .«“ -“ ἘΦ ὁ 

οὐυτῆς ἔχοι οὐ πολυ μεν βῶον γῆς πειρῶν λωμβάνειν 

σωντὶ ἀνϑρώπῳ, ἢ ἵππου, πολὺ δὲ ῥόίον, ἢ ἀνϑιρώπου ; 
3 "4 2 «“ ἃς 3 γ 7 τι Ε ε “ 

οὐ γώρ ἐστιν ὁ τι ἐπὶ ὠὡπώτη δείκνυσιν. ἀλλ ὥσλως, 

το. αὐσομάτην)] Ουεῖξ, αὐσόματα. 
11. ὁ ἄνω θεὸς] (ΕΓ ὁ ἄνω δάαϊτατγ ὃ 

ΜΙΒῚ Πηδ δ 5 Ρίᾶσοι ὕδωρ μὲν ἄνωϑπεν ὁ 
ϑεὸς παρέχει. ; ΠΝ 

12. ὁπόσα] Ϊ, 6. χαϑ ὁπόσα. ὅ8ῖεὲ- 

ῬΠΔηυ5 ὁσόσης τη εθαῖ, ἀεἰπάε ὑγρο- 
πέρα γε οὖσα. ϑεὰ τε τείροπάεί ἴε- 
ααδητὶ ἢ, αὐ 4110]. ᾿ 

πρὸς φυτείαν) Απ αϊε πρὸς τὴν φυ- 
τείαν ὃ Ἰγεϊπάε ὡς ἅλμη Ῥατ, (. 

ἀνάλμοις καὶ ὑγροῖς σι} Οαπὶ ᾿ἰρτὸ 

ΤρΡἤεπῆ εἰ Ῥαγ, Α. Ο. Ὁ. σορυΐϊατα 
σεναϊρο ροῇ ἀνάλροις ροῆταπη ΤΠ Ὰ}} 
εἰ ΡοΙ͂ ὑγροῖς οοΟἸ]οσαν!, ἄνωλρια οοη- 
βίτασπι βεηὰ5, οὐ} 5 ἔρΕοΙ65 εἢ ὑγρὰ, 
Α]ἴὰ ξηρὰ, ααἱθὰ5 (ΑἸ ΠΡ Ὸ ἴεγγοα γορτὶ- 
τηϊίατ, (ἐ, νιγρῖΠι σθοτρ. ἰἰ. 238. 

13. μήτε ὅτου] ΜΙΠῚ μήσε τον [οτὶ- 
Ῥεπάσπι εξ. νἱάδίασ, εἰ ὅσου Ἰοσαπῃ 
οὈτίπογα Τὰ πὶ πο Ροῆς. ἔχει ΡατΙ, 
}9) 



ΕΑ Ρ᾿ ἀκ. 
ε ἷ Δ Ἀ ' Ν' [ 

ἅτε δύναται καὶ ἃ μὴ, σωφηνίζει τε καὶ ἀληϑ εύει. 
»-» ΄ ς ῃ Ν Ν ͵ π ὯΝ » 

Δοκεῖ δὲ μι ἡ Ὑὴη καὶ τοὺς κωκοὺς τε κὠώγαωϑθοὺς, τῳ 
ΝΗ 3 τὰς 7 ΄ 37 3 7 

εὔγνωστω καὶ εὐμωϑη πώντω παρέχειν, ὡριστῶ ἐξετά- 
ᾧ ᾽ ἈΝ “ ,ὕ) ΄ -“ Ἅ 

ὧν. Ου γάρ, ὡὠσπερ τὰς ὥλλως τέχνως τοῖς μή ἐργα- 
΄ 2 , - ΕῚ ᾽ »"» 

μένοις, ἐστὶ προφασίσασϑαι, ὅτι οὐκ ἐπίστανται Ὑῆν 

᾿Αλλ᾽ ἡ 
3 7 3 Ν Ν »" ν -»" ἃ 

ἐν γεωργίον ἐστὶ σαζης ψυχῆς κατήγορος κωκής.. ὥς 
δ ΝἢΝ ὃν ͵΄7 ΕΣ “Ἢ » δ . 

μὲν γὰρ ἂν δύναιτο ἄνϑρωπος ὧν ὥνευ των ἐπιτηδείων, 

Ν 7 2) [2 “" 7 “ »“᾿ 

δὲ σοωντες οἴδωσιν, οτί εὖ ποσχουσῶ εὖ ποίει. 

οὐδεὶς τοῦτο αὐτὸς αὑτὸν πείθει" ὁ δὲ μήτε ἄλλην τέχνην 

χρηματοποιὸν ἐπιστάμενος, μήτε γεωργεῖν ἐθέλων, ᾧα- 

νερὸν, ὅτι κλέπτων, ἢ ἁρπάζων, ἢ προσαιτῶν διανοεῖται 

Μέγα δὲ διω- 

φέρειν εἰς τὸ λυσιτελεῖν γεωργίαν ἔφη καὶ μὴ λυσιτελεῖν, 

͵7 ὮΝ Ἃ 5 ἣν» "3 

βιοτεύειν, ἡ πωνταπσῶσιν ἀλόγιστός εστι. 

.“ Ε ᾽ 2 7 « Ἂς 9} ἣν 2.05 

ὁτῶν, ὄντων ἐργώστηρων καὶ πλεόνων, ὃ μὲν εχῆ τινὼ επι- 
΄ ε Ν “ ἔλῳ, νι: “59 ἀλ.3 ͵7 “" 

μέλειαν, ως τῆν ὠρῶν φυτῷ εν Τῷ ἔργῳ οι ἐεργῶώτῶι ῶωσ!ν, 

« Χ Δ Α.᾽ “ἢ γῇ ε 7 Ν Ὄγν Ὁ ΠΝ 

ὁ δὲ μῆ ἐπιμεληται τούτου. Ραδίως γὰρ ἀνήρ εἰς πωρῶ 
᾿ς, “Δ τ »" 3 Ω) » ͵7 27 

τοὺς δέκω διαφέρει τῷ ἕν ὥροῦ ἐργάξεσϑαι, καὶ ὥλλος 

ΤΟΥ 

14. γῆ καὶ] Ουπεϊξ. καὶ οτηϊῆις, ἀε- 
ἱπάς ἀδὶ τοροφασίξεσϑαι οὰπῃ Ρατ, 
Ο. Ὁ. 

15. ἡ ἐν γεωργίᾳ} ΤΠτΕ]Πσὲ σέχνη. 
ϑεὰ Ἰοουτῖο εἢ ᾿πίο επβ ; αυᾶτα τηᾶ- 
11πΔ ουπὶ Ζεαπίο (οτϊθεγε ἡ γεωργία 
Τα] αῖα Ρτεροπίοπθ. Αἴαὰς ἴα Ὠᾶ- 
Ῥεπῖ [οτὶρία πὶ Ρατι. Ο. ΠΏ). οὰπὶ ἴῃ Α. 
ΠΙΔΙΡῸ ἐνεργεία Πα Όεαι ἀρροἤειπι. 

τό. Μέγα δὲ] Οοά. [Γἰρῖ. οὐπὶ Ρα- 
τι, Α. Ο. Ὁ. εἰ πιᾶγρίης ΨΠΠοῖ, μέγα 
δ᾽ ἔφη, Βαθεῖ οτιρία τα εἰ ἴῃ (ε44. ἔφη 
Οὔ τς ; ααοά ταὶ ρτεθρίδοεῖ. 

ἐργαστήρων] ϑιερῃαπίαπεο τα ρ ἢ 5 
Ἰεξειοπεπὶ νυ]ραίο ἐργαστηρίων τεξὶα 
ουπὶ ΕἸ ῆο ρῥτϑταλιῖ Ζεαπε. 

ἔχη] Ουεὶῇ, εἰ Πρ, ἔχει εἰ πΊΟΧ 
ἐπιμελεῖται ἀδηϊ, αποά εἰἰαπὶ ἴῃ Ρα- 
τ. Ο, Ὁ. 

παρὰ σοὺς δέκα) Ναπηετὶ Πυ)ὰ5 τὰ- 
τἰοπεπὶ σοπίϊπεης ἀξουτῖθθ, ἴῃ 485 
ἀεί θετε (Ὁ]εθαηὶ Βοπιδηὶ ταβιὶοὶ, 
ΟΥ̓ δεἰἴατπὶ Οτεθοῖ, ἴεγνοβ εἴ ορϑῖᾶβ 
Τηθγοθηδγίαβ, Ὠ]οἷζ ἱρίταγ Χ, : ἴῃ ἀε- 
φυτδ (Θγνογὰ τὰ ἴστε (ἘΤΩΡΘΙ γΘρΡ  ΓᾺΓ 

ἀΠι15, αυἱ ἃ ΤΟΙ] 15. αἀἰΐοτεραῖ δὸ, 
ααοά ἴῃ τοτηροτγα διε εἴ ορὰβ }υΠΠῸ Π| 
ἴδοϊς : δἰϊὰ8. σοηίῖγα Ἰαο τοπηροτίι 8 
ΔῸ ορϑῖὲ ἀϊοράϊε, Ιφὴταγ ποπ Οραβ5 
εἰ (ὐαπιεγαγ σοη]δέϊατα ἄλλως [οτὶ- 
Ὀεπεῖβ, νοὶ Γβοη αν μὴ δηῖα πρὸ 
τῆς ὥρας ἀπιέναι ἸΠΙογαΠεἰβ  π6ο ἰο- 
οαπὶ Παδεὲ Τα ρίοῖο ὙΥ ΕἸΠΚΙ1, Ἰοσὰ πη 
ποη εξ απατα, εἰ ἀδ 8]1ο ορὶ οῖϊο 
[εγταοηοηι [α ἴδ. ἄλλο γε εἴ ἰπ Ρα- 
Τῇ, Α. αυοὰ ἐταπῖ, 4ὰϊ] ργοθθηῖ. Αρ-: 
ῬΡοπᾶπῃη παπο ἰοσῦτηα (ΘΙ τη 6} }]ς χί. 
129 15. 6χ μος ποῆτο ἀαπέϊατη : Ρἐμεγὶ- 
7ΗΜΤΉ ἸῺ ὙΟΓΕΥῚ σοίοτιος ἃ ῥΥ ΠΟ γηαπξ 
οὐμς ἀρεγεάϊ, πὸὸ ἰεμίος ῥὲν οἰϊμηι ῥίργε 
ῥ»οοεάενε, μβφμίάοτη [|ςλουπαοίμες Ἰάεηα 
216, »παίο, ἐγιφιῖΐ, πεμῖπὲς αρτίοηη ἱπάμγ- 
αἹ, ΦΑΡ ἀἰεσεη ΠΟΛΉ 74 Ή σιε ἐσ λ  Ρ 
εἰ ἰαγάαηι οῤεγαμ. Οὐμῤῥε ῥ μγῖηεμη 
αὔενὶ τιαἱ, Αὶ ορεγαγίο ἐγτσαηαϊ ῥοΐεμίας 
αι. Νιάνε μὲ ἐπὶ τ{ιογε σοηβοϊεπαάο {ε- 
2ὲ αἀἸνηϊο για μγῖμς βόνν δη1} ἰδ, φιεῖ για- 
αἰΐοῦ οἱ μπὲ μἰἰὶς σοποε Π αὐϊορδμς ῥεγ- 
γηφαῤιΐ, φιίαρη 15) φιεῖγ σπ ΑῚ μτια ῥγο- 
ξμς, μπιδγας αγδογμτι γοπ ομίογώπισμε 

14 
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[77 ἀνὴρ διωφέρει τῷ πρὸ τῆς ὥρως ἀπιένωι. Τὸ δὲ δὴ 7 6 β γ 6 6 - 

ἐὰν ῥωδιουργεῖν δὲ ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς ἀνθρώπους, ῥοω-. 

18 δίως τὸ ἥμισυ διαφέρει τοῦ ἔργου παντός. “Ὥσπερ καὶ 
᾽ “ ς- 7 ᾿ 7, ) " “ »- 
εν ταις ὁδοιπορίωις ταρῶ στάδιω διουκόσιο, ἐστιν οΤέ τοῖς 

ς Ν ͵ » » 327 “, ͵ 

ἑκωτὸν σταδίοις διήνεγκαν φῳ λλήλων ἄνθρωποι τω τάχει, 
5 Ψ᾽' Ν Ψ» 3,7 Ν « ὩΣ .« « ν 

ὠμότεροι καὶ νεοὶί οντὲες πῶι υγιωινοντες, οτῶν ὁ μεν 

πράσση, εΦ᾽ ᾧπερ ὥρμηται, βαδίζων, ὁ δὲ ῥωστωνεύη τῇ. 
-»-, Ἂς Ψ ς » ΕΣ ͵7͵ 7ὔ 

χῆή;: καὶ σωῤρω Ἀρήνωις καὶ ὑπὸ σκιαῖς Φυνωπσταυνομενος 

19τε καὶ ϑεώμενος, καὶ αὔρως “ηρεύων μαλακάς. 
“ἤ 

Ουτὼ 
Ἁ ΠΩΣ »- 9] Ἂς ,ἢ 5: ΝΣ μγ΄, « 

δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔργοις πολὺ διωφέρουσιν εἰς τὸ ἀνύτειν οἱ, 
ἜΑ ΤΟ ΄ ᾽ ε Ν ΄ 

πράττοντες, εΦ᾽ ᾧπερ τετωγμένοι εἰσὶ, καὶ οἱ μὴ τράτ- 

τοντες, ὠλλ᾽ εὑρίσκοντες προφάσεις τοῦ μὴ ἐργάζεσϑαι, 

90 χαὶ ἐώμενοι ῥοιδιουργέν. Τὸ δὲ δὴ καὶ τὸ κωλῶς ἐργά- 
ὮΝ "»Ὁ » »σ »- Ν »“"᾿ 

ἔσϑαι, ἡ κώκως ἐπιμελεῖσθαι, τουτο δὴ τοσοῦτον δὲω-- 

φέρει ̓ 
.“ 
Οταν 

.«“ ἮΝ ἢ » 7 ἮΝ ΨΈΣ 3 ν ἊΨ 

σὸν ἡ ολως ἐργάζεσϑεαι, ἤ ὁλως ὠργον εἰνῶι. 
΄ὔ .“ .“ Ν Ὁ ΄ 

σκωπτοντων, νὼ υλής κα αραὶ τι ὠμπελοι γε- 
.«“ ] “ 7 τ ΄ Ν 

νωντῶι, ουὑτω σκώπτωσιν, ὥστε πλείω κ͵ωὶ κωλλίῳ τήν 

ΑἼ͵]ΟΕΜ114 1671.) εἰ σιγά γε 1ρΡ εν αἹ ΟΡ ΦΠΣ 
σαῤίαντ: Μῶπ ἵἴπὶ ἀΡΎ ΕΠ} περοῖῖο εἰ οεῖ. 

17. Τὸ δὲ --- σὸ ἥμισυ διαφέρει] Ζειπα 
δὰ σὸ ᾿πι6]Πρὶς περὶ νεῖ κατώ : σοῃίτα 
γγ εἶκε τὸ ἥμισυ ᾿ἰητεὶ] ρῖς ἀϊξεα τη ρτοὸ 
γῷ ἡμίσει. ΜΙΉΪ ρίασες τῷ δὲ δὴ ἐᾷν, 
αὐυοά εἢ ἴῃ τηδγρὶπα Ρατγ. Δ. το, 
μοί μβηΐμιμς οῤεέγας περί σεμ γ ἐλ 
οῤεγε τεγ αγὶ, 31, μὲ ΤΡ ΩΣ οῤμς αἰϊηηη1-- 
αϊα ῥαγίε ἀεγαὶ α ἰοίο. Ἐείρίοῖε 11- 
τὴ} Ηεἤοάεξυπι Ἔργων 40. “πλέον ὅ- 
μισυ παντὸς, {επϊεηῖα ἰαπηε πη πλὰ- 
ἰαίὰ. 

18. ἐφ᾽ ὧσπερ!] Οατὰ ϑίερμαπο ἐφ᾽ 
ὅπερ τηᾶ]ο, ηΠυαδπαπδπι νυϊραῖαπι ἀ6- 
ἔεπάεπιε Ζεαηῖο. τσρώσσειν ρΡᾶι]0 δΔη- 
ἵεα εἴ ἴῃ ἰἰρτὸ ΓΙρἤεπῇ εἰ Ρατσί. 
ΟἿΣ 

τταροὶ κρήναις} σοά. Ουοὶξ, σὰπ 

εἀά. νεῖί, περὶ ἄδπι. παρὰ εἰ εἰϊαπὶ 
ἴῃ πιατρίης ΠΟΙ. 

19. εἰς τὸ ἀνύτειν] ΟΕ], ἐν σῷ ἀνύ- 
τεῖν, ᾿ 

20. Τὸ δὲ δὴ καὶ τὸ καλῶς ἐργάξε- 
σϑα.} Ψιάστα πεῖηο μασαίααε δάνετ- 

τ, πγαηϊεατπι ἰατηθη. Αά ρεϊπια 
νετθᾶ τὸ δὲ δὴ ἀεεῆ κακῶς ἐργάζεσθαι : 
ΠβΒ. επἰπΊ ἀποθι5 τηε 5 τείροπ- 
ἄεης 1Π|4 ἢ ὅλως ἐργάώξεσθιαι ἢ ὅλως ἀρ- 
γὸν εἶναι. ΝΝΊΠΠ σοπίτα εἴ, σαοά ψοῖ- 
ὈΐΪ5 ἢ κακῶς ἐπιμελεῖσϑαι τεροπαεδέ : 
πες ἀς ἰηἰρεξείοηα νοὶ ας ἀοτηϊηΐϊ 
σης Χεπορῆοη ἀοοεῖ. Ιρ]ταγ {οτί- 
θεπάμππι σεπίεο : Τὸ δὲ δὴ καλῶς ἐργά- 
ξεσϑα, ἢ πὸ κακῶς ἐργώξεσθαι, ποῦτο 
δὴ ποσοῦτον εἰ τεϊϊαθα. Ψίάεο πὰπὸ 

Οαπηογατί πὶ νοτίεγα ἰσοὰ Πῇ ἴΐα : ϑαπδ 
αἰεηίϊοπεηι αἰζηε σγαι αἀλίδεγε, 1, 
πὶ οῥεγα γεξῖε απ αμ! ῥεγῥεν αη1, ἐαπ- 
ἐμ αι γεξεγί. Μοϊαϊς ἰρίτατ {οτ! δῖ 
ποῦ καλῶς ἐργάζεσθαι. ϑεὰ ἀξ συτα εἴ 
ἱπίρεέϊίοπμα ορδγᾶγατη ποὸη εἷξ πὰπο 
Ι͂ἐττηο, Γεὰ ἀξ ᾿ρίο ορεγβ. [π᾿ Ῥατί{, (. 
Ὦ. εἢ καὶ κακῶς ἔπιμ. ἀεϊπάς τοσοῦσα 

ἌΠΟΣὮΣ 
Ὅταν σκασσόντων] Ὠεεῆξ ρατίϊσατς 

Ιᾶπὶ ἃἰϊφααπη οτγατίοηΐ, νεϊατὶ οἷον, αὐτὸ 
σίκα, τεξὶε πιοπαϊσ οαπὶ Ζευηϊο 
γγεῖκο. Πείπάε γίγνωνται ῬατΙ, Α. 



ΠΑΡῸ “ΧΆ. τοῦ 
φ ͵ ᾿Ξ 7 3 ᾽ ον ἣν ΄ ᾿ 

ὑλήὴν γίγνεσθαι, πὼς οὑτως οὐκ ὠργὸν ὧν φήσωις εἰνῶ 3 
εὖ ἮΝ 2 Ἂς » πον ΔΒ ΟΝ 

Τῷ οὖν συντρίβοντα, τοὺς οἴκους πολὺ μῶώλλον ταυτῷ ἐστιν, 21 
ϑ ε » "ῳ Ν Ἂς Ἂς Ν᾿ ἥ 

ἢ αἱ λίαν ὠνεπιστημοσύνωι. Ἴο γῶρ τῶς μεν δωπάνως 
ΠΟΣᾺ »" ΕΣ "Ἢ ΒΩ ΧΝ δὲ 2 ᾿" »" 9. 

χώρειν ἐντέλεις εἰ τῶν οἰκων, τῶ ὁὲ ἐργὼ μή τελεισίσωι 
Α ἫΝ 7] “» ΄ "»" 

λυσιτελούντως πρὸς τήν δαπάνην, ταῦτα οὐκέτι δε; Θαυ- 
Υ Νς Ε Ν ὃν 7, 95] 3 ΄ »" 

μάζειν εῶν ὠντι τῆς τϑεριουσιὼς ἐνδείων τὐὠρεχήται. Τοῖς 22 
΄ 3 "Ὁ" ΄ ,ϑβ 

Ὑε μέντοι ἐπιμελέϊσθαι δυνωμένοις καὶ συντετωμενως 
δι 3 ᾿ ν᾿, ΤΕΣ 7 

γεωργουσιν ἀνυτικωτώτην χρηματισιν ὥπο γεωργίως καὶ 
7 

Οὐδέποτε 

γὰρ εἴω χῶρον ἐξειργασμένον ὠνεῖσι᾽αι, ἀλλ᾽ ὅστις ἢ δὲ 

αὐτὸς ἐπετήδευσε καὶ ἐμὲ ἐδίδοωξεν ὁ πατήρ. 

3 ΄ ΩΝ πὶ 5 »Ἅ ΄ 3 Ἷ 

ὠμέελείων, ἡ δι ἀδυνωμίων τῶν κεκτήμενων καὶ ὠργος καὶ 
» Ψ, “, “ 2). 7 ς δ Ν 

ὠ(ύτευτος εἰή, τοῦτον ὠνέσϑαι τυωρήνει. Ἴους μεν γῶρ 23 
ΕἸ ΄ 5] Ν᾽ “ΠΝ : 7 Ψ; ΄- 

ἐζειργασμένους ἔφη καὶ ττολλοῦ ἀργυρίου γίγνεσϑθωι, καὶ 
ϑ, Ἃ δ 2, Ν Χ , 3) ͵7 » ἈΝ 

ἐπίδοσιν οὐκ ξχειν᾽ τοὺς δὲ μή εχοντῶς ἐπίδοσιν, οὐδὲ 
τι 9 νὰ ΤῊΝ ΄ » τὴ »" - Ν, 
ἡδονὰς ομοίος ἐνόμιζε παρέχειν" ὡλλώ πῶν κτήμῶ κωὶι 

»} ὯΝ σὰ Ν Ν » οΝ, » Ν 3 7 

ϑρέμμα τὸ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἰὸν, τοῦτο καὶ εὐφραίνειν μω- 
γ 3 ἈΧ 53 5) ᾽ ΕΝ » 

λιστῶ ὥετο. Οὐδὲν οὖν ἔχει πλείονω ἐπίδοσιν, ἡ χωρος 
Π 

Ω 5» “»Ἥ 7 Ὁ Ἂς ῇ 3, ἐκ 

εξ ἀργοὺ τιώμῴορος γιγνόμενος. Ἐὖ γὰρ ἴσϑι, ἔφη, ὦ 24 
Ρ᾿ - -Ὁ"» ᾽ ὡΣ τὰ Ἂν 

Σώκρατες, ὁτι τής ὠρχωίως τίμής σολλοὺυς σολλαπλω- 
΄ 3 ε “ 3 » "-»- 

σίου χώρους ἀξίους ἡμεῖς ἤδὴ ἐποιήσωμεν. Καὶ τοῦτο, 
“4: ΕἸ .“ Ά "»“" "57 5 ᾽ ἡ 

ὡὠ Σώκρατες, ἔφη, οὕτω μὲν πολλοῦ ἄξιον τὸ ἐνκλύμημω, 

πῶς οὕπως----εῖνα.] Οοάεχ ΓΙρί. πῶς 
οὖν οὕσως ἀδῖ. Ῥατΐ. Α, Ο. Ὦ. οὕτω 
ἄδης. Ψιεαπι ἅΠΠαποά Ἰοσο ᾿πῃφ ἢ δ 
Γαΐρίοοτ, 4αθτα ει Κα ᾿πτεγργείαταγ 
Πο: μιοοῖ τοῦτο τὸ ἐργάζεσθαι. Οχγ- 
ἡπογμ 2 ε)., Θὰ ἢ τοῦτο [Ὁ}ΠῸ Γοτὶ- 
Ῥίαπι ρτὸ οὕτω Γαἱρίσεγηατ ἢ 

21. Τὸ γὰρ) Ῥατὶί. Ο, Τὸ τὸ γὰρ 
ἄαι. Ψοϊυϊΐπε τότε ἄδτε ὃ 

22. συντεταμένως) ϑδίγεημο, ἴα νὰ ]- 
δαϊατα συντεταγροένοις οοττοχὶς 51ὲ- 
ΡῬΏδηυβ. συντεσαγμένως οἴ ἴῃ ΠἰΌτο 
Τιρῆεηῆ, αυοὰ σοη͵εσεταὶ οἱ πὶ [.6- 
Οἠοϊανίαβ, γνώμῃ συνσεταμένη εἰ [ὰ- 
Ῥτᾶ 1ϊ, τ8, οἵ. ᾿ηΐτα χχὶ. 9. [π Ρατγ, 
Ἀ. 6, Ὁ. εβ νυϊραίατη, [εὰ Ο. γεγο 
γεωργοῦσιν οταϊτΕτ, 

23. ὁμοίας} Μοϊυρταΐεπι φραὰς πηᾶ- 

5η8ΠῚ δία! 51], 4105 ΠΟΙ͂τΟ ἰᾶθοῦς 
ἘΧΟΟΙΪΠη05. 

ἐπὶ πὸ βέλτιον] Ατισυϊαπὶ οπαῖῆϊ 
1|θεγ Γἰρῇ. οσαπὶ Ρατ. ΔΑ. Ο, Ὁ. δεά 
ἴῃ ϑυτηροῆο νἱϊ. 14. ΠπΊΠτεγ ες ἔχ 
ἐπὶ πὸ φρονιμώτερον. 

24. πολλοὺς.) Οτηϊῆὲ 1ὰπ|. ΟΕ], 
εἴ Βίτεθθοαβ, τιμῆς Ῥατιί. Ὁ. ἀεϊηάς 
πολλαπλασίους ῬαΑΤΙ͂. Α, Ο, Ὁ. 

οὕπω μὲν] Οαεϊῇ, μὲν εἰ Παιίπη καὶ 
ογηϊῆς ; σοηῖτα Γἰρί, Γεθ η5 δὲν εἰ 
νεῖθα ἤς οοἸ]οσαία ροίαϊ! : οὕσω ῥάδιον 
καὶ μαϑεῖν. Ῥατι, Α. Ο. Ὁ. οὕπω δὲ ῥᾷ- 
διον καὶ μαϑεῖν. Ῥοῆεα Ιάφηι ΓΙ ρΡ. 
βούλει ἀεάϊε. 

ἐνθύμημα} Ἰάεπι ριβοσαρίατη ἴῃ 
Μεπηον. ἰϊ. 10, 4. δχίαγε αἷἱὲξ Ζειπε : 
[εἀ [01 εἴ πιι]ς ἰαπίαπι Ποὺ : σἱ μέν- 



1οϑ Φ ΟΟΝΟΜΙΟΙ 

“ἢ δὲ ἣν 5 “᾿ ε δ .“ ΑΨ 7 ΠΝ “ 

ουτώ δὲ Ἀώὶ μυῶν ειν ροώσιον, ὥστε νυνὶ ὡκουσῶὼς σὺ τουτό, 
3 Ν « 3 3 7 37 ἣν 37 ΄ ΞΝῃ, 

εμοι ομοιωὼς ἐπίστωμενος ὠπεῖ, κωὶ ὠλλον διδάξεις, εῶν 
- 7 

55 βούλη. 
»"ὟῪ ᾿ »"» Ἢ 3 Ν 

τοῦτο, οὔτε ββερεμινων ευρεν' ὡλλῶ διὸ τὴν φιλογεωργίων 

Καὶ ὁ ἐμὸς δὲ ττατὴρ οὔτε ἔμωϑε παρ᾿ ἄλλου 

5 -“ 3 ͵7 .«“ 

καὶ Φιλοπονίαν ἐπιϑυμήσωι εζη τοιούτου χωρίου, ὅπως 
»5} .«“ » 3 7 “ 3, ν 

20 εχοι, ὁ τὶ ποίοι ὠμῶ, καὶ ὠφελούμενος ἥδοιτο. Ἦν γάρ 
5} 3" τ' ΄ 7 ς ᾽ Ν »" δ 

τοι, εῷη, ὦ Σωώκρωτες, Φύσει, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, Φιλογεωρ 
΄ 5 7 Ἂν τ ἰκὺ , ἈΦΡῸ Ν ΄ 3, 7 

γότωτος ᾿Αϑηναίων ὁ ἐμὸς τῶτηο. Καὶ εγὼ μέντοι ὡκού- 
»ἭὝἤ Φ , δ΄ ἣν ΄ Ν 

σῶς τοῦτο, ἠρόμην αὐτὸν, πῶς ὦ δὲ, ὦ ὦ Ἰσχόμαχε, ὁπό- 

σους ἐζειργάσατο χώρους ὃ ταϊηρ; πάντως ἐκέκτητο, ἢ 

καὶ ἀπεδίδοτο, εἰ πολὺ ἀργύριον εὑρίσκοι ; ; Καὶ ἀπεδί- 
Ν Ἴ »} ς 2 5» ἣς "7 4 (Αι 

δότο νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Ισχόμαχος" ἀλλὼ ὥλλον τοι εὐθὺς 
΄ 5) 

Λέγεις, εῷην 
5. Ὁ 7 ἀνα (Α 7 Ἂς ΄ 

ω ἰΙσχόμωώχε, τῷ ὁντι Φύσει τὸν πατερώ Φιλογεωρ- 
Ν 

Καὶ 
ῬΥΣ « Υ Δ» ἘΝ 7 -“ Χ -" “ ἈΝ 
Ὑγῶρ οἱ ἐμπόροι, διὼ τὸ σφόύδοω Φιλειν τὸν σιτον, ὅπου ὧν 

5 »" 5» Ν ᾽ν Ἂ- Ν 

27 ἀντεωνεῖτο, ἀργὸν δὲ, διὼ τὴν φιλεργίαν. 
3 Χ 

εγώ, 
Ν τὰ δὲ ὯΝ Ἂ ε΄} 7 ΖΝ) 

γὸν εἰνωι οὐδὲν ἧσσον, ἤ οἱ ἔμποροι Φιλόσιτοί εἰσι. 

" 7 -»-7 “" ΕἸ »“- τ᾽ ὙΒΟ “;, ἃς 

ὠκούσωσι πλείστον εἰνωΐ, ἐκέισε λέουσιν επ᾿ αὐτὸν, καὶ 
» » 3) ἐν 4 »" 

Αἰγαῖον καὶ Ἑύξεινον καὶ Σικελικὸν πόντον περῶντες" 
5, Χ ͵ὔ ε ͵ Ψ ων ", 

ἡδἔπειτω δὲ λαβόντες ὁπόσον δύνωνται" ππλέϊστον, ὥγουσιν 
5,Ὸ ΝΣ ᾿ -ν 7 » » ἣ “ ᾽ ΄ 

αὐτὸν διὰ Τῆς ϑαλάττης, καὶ ταῦτω, εἰς τὸ πλοῖον ἐν ἐ- 
5 Ἔ ῳ ο “4 Ν 7 ὃ οῶ 3 

μένοι, εν ὥπερ ὠῦτοι πλέουσι. ΚΚωὶ ὁτῶν δεησωσιν αρ-- 
Ζ 3 "ἣν 3. Ἂς «“ ἊΝ ΄ ΕΣ ΄ 3 3 

γυρίου, οὐκ εἰκή αὐτὸν Ὅπου ὧν τύχωσιν ὠπέβαλον, ἀλλ 
.“ ΕΝ Ε 7 "» 7 7 Ν - Ν Ν 

σοὺ ὧν ὠκουσωσι τιμῶσθαί τε μῶώλιστω τον σιίῖον, κώὶ Ζερι 

τοι ἀγαϑοὶ οἰκονόμοι, ὅσαν τὸ πολλοῦ 

ἄξιον μικροῦ ἐξῇ πρίασϑαι, τότε Φασὶ 
δεῖν ὠνεῖσϑαι. 

,25: φιλογεωργίαν] Ῥατγ. Ὁ. Φιλοερ- 
γίαν. ιάς τηοχ δά [εξὶ. 26. 

χωρίου---ἔχ οι] (οά. 1ἰρ. σαπὶ Ρα- 
τ. Α. Ο. Ὁ. χώρου---ἔχῃ. Βεϊπάς ποιῇ 
ἄαι : ἔχεις σί ποιεῖ--ττὔδησο ΟὉΕ], εαά. 
ψεῖς, οὔτι Ρατ. Α. Ο. Ὁ. ποιεῖ, φαοά 
ἀείετι 5 εβ, εὐ εχ σοιῇ οτίαπι νἱάε- 
τὰγ: {εὰ ἴῃ Ῥατ, Α. ποιοῖ εἰ ἃ ἴε- 
δαπάδ τηδηι. 

26. ἀργὸν δὲ] Ῥτεροίατατπη ΟΕ], 16- 
διϊοπετὴ οπηῆς Ζειηε. Ψυϊρο εγαὶ 

ἀντεωνεῖσο ἀργὸν, διὰ εἴ σεῖ, [π ῬαΓΙ. 
Α. εἢ φιλοεργίαν, Ὦ. φιλογεωργίαν. 

27. εἶναι] Μμεῖε τεξῖα νετιεηάα πὶ 
οὔξ αδἀπηοπυὶϊξ Ζευπεα. δὶς. [ΘΓ ΠῚ 
[εξξ. 28. εἢ ἔοιπε φιλογεωργὸς εἶναι. 

περῶντες] Οαε], περεῶντες. 

28. ἔπειτα] Ηδφὸς νεῖθὰ υἵχπε δὰ 
αὐτοὶ πλέουσι οταϊῆτ (σαο], 

ἀπέβαλον] Θαονὶϑ νεὶ] τηϊπί πιο ὑγα- 
το νεπάπηϊ εἰ φαδῆ ΟὈ] οἰ απέ. 

καὶ περὶ----οὶ ἄνθρωποι) ϑιγαξέαγα 
νεγθογατα ᾿πίο επ5 εὲ ἄσγα τη] ῆϊ ν]ά6- 
ἴατ. Ἐχρεέϊαθατη ποιεῖσϑα, ποὺς ἀἄν- 
ϑρώσους, Οοπ)πηξείνυβ πηοάβ. ἔδλοϊζ, 



ΘΑ Ρ  ΧΣΙ. το9 
7 “ἂν ΑΝ ΓΑ ͵7 5.Ων “ὕ 

σλείστου ὠὑτον ποιωντῶι οἱ ἄνϑγρωποι, τουτοὶς ὡΦύυτον οὐγον- 

τες. παρωδιδόωσι ἑ 

Φιλογεωργὸς εἶναι. 

δξ τῳ Ν δὲ ,ῳ “ἢ ν 

Καὶ ὁ σὸς δὲ πατήρ οὕτω πῶς ἔοικε 
Ν - Ν " Ὁ 2 7 

Προς ταυτῶ δὲ εἶπεν ὁ Ισχόμοωχος, ἢ 

σὺ μὲν παίζεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες" ἐγὼ δὲ καὶ φιλοικο- 
, ,ὔ ᾿νε Ὁ «“ ΔΑ, 5 »“» ᾽ 

δόμους νομίζω οὐδὲν ἥττον. οἰτινες ὧν ἀποδιδῶντωι ἐξοικο- 

δ ἴω ᾿ς ΨΙ ἌΝ ὦ “4ἢ » » 

ομύουντες τῶς οἰκίως, εἶτ Φλλῶως οἰκοδομοῦσι. Νὴ Δίω, 
ΠΝ δέ ΄, Ξ' ἊΝ :- ͵7 ᾽ ᾿ »» ἘΠῚ 

εγὼ δὲ Ὑε σοὶ, εῷην, ὦ Ισχόμωχε, ἐἑπομόσας λέγω, 
.Ἶ ͵7 Ὦ , »"»" - Ψ 

μῆν πιστεύειν σοι, Φύσει νομίζειν φιλεῖν ταυτῶ πάντας, 
πε ΩΝ 3 -" 7 

ἀφ᾽ ὧν ἂν ὠφελεῖσί᾽ωι νομίζωσιν. 

ΟΑΙΡΙΙΡΌΧΑΧΙ, 

ΑΤᾺΡ ἐννοῶ γε, ἔφην, ὦ Ἰσχόμωχε, ὡς εὖ τὴ ὑπο-} 
΄ «“ ᾿ς Ζ “»“ ἍἍ 

Θέσει ὅλον τὸν λόγον βοηθοῦντα πωρέσιχησωι. Ὑπέθου 
ἮΝ αν Ν ἂν “Ἢ “ ΕΣ 7 

γὰρ τήν γεωργικὴν τέχνην ττωσῶν εἶνωι εὐμωϑεστάτην" 
-“ ἀκ ΕἸ 7 τ 3, -“ «“ 3) 

καὶ γὺν ἐγὼ εκ πάντων, ὧν εἴρηκως, τοῦτο οὕτως ἔχειν 
7 ἊΜ ΔΕ 5 Ζϑ 

πσοωντωπῶώσιν, ὑπὸ σοὺ ουγωεσείσμῶι. Νὴ Δί᾽, ἔφη δ 2 
3 ἧς ἔν ἊΝ, 7 

Ἰσχόμωχος, ἀλλὼ τόδε τοι, ὦ Σώκρατες, τὸ πάσωις 
ἣν »"Σ) Ἁ »“ Ὁ“ "ς ΕΣ 

κοινὸν τῶις πράξεσι, καὶ γεωργική καὶ πολιτικῇ κωὶϊ οἱ-- 
-» Ἂς -“ δίς Ας “' “ Ν 

κονομκῆ γ.5.1] πολεμικη, το ὠὐθχακον εἰνω!, τοῦτο δὴ συνο- 

Ὁ ᾽ » ἢ ἊΝ ν΄ ΄ ἃς ὐ Σ “" 

μολογω σοι εγώ, πολυ διαφέρειν γνωμή τους ετέρους Τῶν 
τὰ Ὧῳ “ 2 7 3 «“« τ 

ἐτέρων᾽ οἷον καὶ εν τριήρει, εῷη, οτῶν πελαγίζωσι, καὶ δέῃ 8 

αἰ (αἰρίσεγ Χαπορποηΐεπι {οτρ πῆς 
καὶ οἵ ἄν περὶ πλείστου αὐτὸν ποιῶνται 
ἄνθρωποι. ἴπ Ῥατ, Α. εξ “ποιοῦνται. 
ΠΟ τηδ]6. [ἀδπῈ ἀεῖπάς ἄγουσι ἀδῖ. 

29. φιλοικοδόμους} ΨοσΔθυ]ατη πος 
ἐχ Χεπορπῃοπῖε ἰαυάανις ΡΟ] ΙΧ νἱὶ. 
τ18. 

νομίζειν} Ῥεγιπεὶ αὰ ϑοογαίεπη, ΠΟ 
δὰ ΠΟΠοτγηδοπυπ, υἱ ογεάθαι Ζειτθ, 
σε ἸητΕ} ΠΡ ῈΠ5 : 81105 με ᾿πτε] εχ ῆξ δά- 
τηοηεὶ ὟΥ εἰἤκε, 4υὶ νεγεῖξ : ογέγες γι} 1 
ὙἹάοΥῚ παΐμγ 4 ἱεποΥ αγπογο. ΜΊΠῚ νομί- 
ζειν ἀυΐ ΡγῸ (ο]εγε ἀϊξϊατη δὰϊ ἱποοτα- 
τηοάο ἴοοο ροῆίαπι νἸάείατ, [ἢ Ηΐε- 
ΤΟΠΘ ἴἰϊ. 3. εἢ πολλαὶ τῶν πόλεων τοὺς 
μοιχοὺς νομιίξουσι ἀποκτείνειν. ἴ. ε. 16- 
ξεπι Δηχεγαηῖ, αὐ τησσοῆυς οςοἰάα- 

ἴὰτ, δὶς εἴ 41108᾽1 Χεπορῆοπ. ϑ8ε4 ρῥτὸ 
ίενε ροπίαπη νεῦρθαπὶ ποπάμτη ταὰ- 
ΡΕΓ ἴπ ποῆτο. 

πάντας} ἘΒάά. νεῖ. πάντα ἐφ᾽ ὧν 

ἄδηι. Ἐεέξϊυτα εἷ ἰπ Θαο] ἢ, οοηΐγα 
δίας αἷς Ζειηθ. πάντα ὑφ᾽ ὧν Ῥατΐ. 
Α. 6. Ὁ. ἀλπῖι. 

Οαρ. ΧΧΙ. 1. τοῦτο οὕτως} ῬατΙί. Α. 
Ο. Ὦ. «οὔϑ᾽ οὕτως ὨΔΌεπε [οτὶρίατη. 

2. κοινὸν] 1ὰηϊ. ΟΕ], κοιναῖς ἀδηξ. 
ϑεααθητία καὶ πολερεκῇ οτηῖπε Ρατ, 
σ 

συνομολογῶ) Ὠϊΐετίε που ϑοοτγαίες 
οᾶρ. χὶϊ!. Γξϊ, 4. ποη αἰχὶς, (εὰ ρεπε- 
ταῖϊ τα βασιλικόν σι εἴ τηᾶρπαπ δἰϊαυϊὰ 
εξ σὸ ἀρχικὸν εἶναι. Οεἴεταπι ἐγὼ 
οπλίττις Ρατ, Ὁ), 



71Ό ξ ι ΟΟΝΟΜΊΟΙ 

“ ε » 5 7 « Ν »“- “΄ 

“ερῶν ἡμερίους λους ελωύνοντως, οἱ μὲν τῶν κελευστῶν 
͵7 »“Ὃ᾿ ΄ "“ .“ ΕῚ “ Ν. 

δύνανται τοιαῦτα λενγεῖν καὶ ποιεῖν, ὥστε ὠονον τῶς ψυ- 
Ἂς »“" » ͵7 δ΄ αὶ Ν 9. -ς » « δὲ .« 

“χῶς τῶν ἀνθρώπων ἔπι τὸ εἐελοντῶς σπόνειν, οἱ δὲ ουὑτῶς 
3 ΄ Ὰ 5 -« -Ὁ ἊᾺ 6 } 7 Ας 

ἄγνωμονες εἰσίν, ὥστε λεῖον ἢ εν διπλασίῳ χρόνω τὸν 
Ξ3.Ν 3. ὑκῷ -»" ε λ ε »“᾿, ΠῚ 

αὐτὸν ἀνύτουσι πλοῦν. Καὶ οἱ μὲν ἱδροῦντες καὶ ἐπώι- 
-“ » ΡῚ “ 7 ς Ζ ᾿4 ΄ 

ψοῦντες ὠλλήλους, Ὁ τε κελεύων καὶ οἱ πειθόμενοι, ἐκβαΐ- 
« ΠΣ ῳ “ ᾽ν 3 “ 

γουσιν" οἱ δὲ ἀνιδρωτὶ ἥκουσι, μιίσουντες τὸν ἐπιστῶτην 
Σ Ν ΄ ἈΠ ΑΥ δν, ων “ ΝΥ » 

και μισούμενοι. Καὶ τῶν στρατήγων ταύτη ἰωῴερουσιν, 
5», δ ὌΝ »" τ ὃ ς Ν ΝΗ ΕΣ “Φφιω᾿ ΄ 

εῷη, οἱ ετεροι τῶν ετερων" οἱ μὲν γῶρ οὔτε πόνειν εἐϑέλοντως 
ΕΖ ν ,, ΄ , 7 3 ΕῚ »"» 

οὔτε κινδυνεύειν παρεέχοντῶι, πείθεσθαί τε οὐκ ἀξιοῦντως 
9.9 4 - ἣΝ ὃ; ᾽ » “ 3 Ν 

οὐδ᾽ ἐθέλοντας, ὅσον ὧν μὴ ἀνάγκη ἡ, ἀλλὼ καὶ μεγω- 
΄ » Δαν ἢ »“΄Ὁ -»" 2 ε λ 5 

λυνομύένους ἐπὶ τῷ ἐναντιοῦσϑαι τω ρχοντί" οἱ δὲ αὐτοὶ 
“Ὁ » ᾽ » ͵7 Σ ΄ “κ ΕἾ 

οὗτοι οὐδ αἰσχύνεσθαι ἐπισταμένους πωρέχουσιν, ἦν τί 
“7ὥψὝ Μ "»" ε » Ξ »" Ν, Ν 

5 τῶν αἰσχρῶν συμβαίνη. Οἱ δὲ αὖ Θέϊοι καὶ ἀγαθοὶ καὶ 
3 ͵ "“ἷ ᾿νε διὸ 7 κα ᾿ 

ἐπιστήμονες ὠρχοντες, τοὺς αὐτοὺς τούτους, πολλάκις δὲ 
ἣν Ὁ} 7] 5» "ὦ ΕΣ 

ὅτι ὡλλοὺς παρωλαμβάνοντες, οὐἰσιχυνομένους τε εὐχουσὶν 
5 ὥ -“ ς 7 ; ΄ δ, - 

ουισιχρόν τι ποίειν, Κωὶ πείθεσθαι οἰομένους βέλτιον εἰνονί, 
4 5 ΄ »“ 7 " ων ἣν ὰ 

ὅοὐ ὐὙωλλοβνένους τῶ πείθεσθαι ἕνω ἑκάστον, καὶ σύμ:- 
- »ο»“" ε΄ 7 5» "» ν,. "»“Ὄ" 

ὁπώντος, σόνεῖν ὁτῶν δεήση, οὐκ ὠϑύμως πονουντῶς. ᾿Ἄλλ᾽ 
“ 5 μι “ “ 3 ᾽ 7 .}. 

ὥσπερ ἰδιώταις ἔστιν δὶς ἐγγίγνετωι ἐθελοπονίῳ τις, ὀὕτω 
Γ Ὦ-, -“-7ρ᾿ ὦ « πὰ »"- “, »“ 5 Υ͂ ᾿ 

καὶ ὅλῳ τῷ στρατεύμωτι ὑπὸ τῶν ἀγωϑθῶν ὠρχοντῶν ἐγ- 

γίγνετωι καὶ τὸ φιλοπονεῖν, καὶ τὸ Φιλοτιμεῖσϑωι ὀφ,ιϑῆναι. 

Πρὸς ὅγτένώ δ 
δν Ε « »"» “ ἐΨΦΎ,Α “- δ »2ςε 

ἂν ὠρχοντῶ διωτεθῶσιν οὕτως οἱ ἐπόμενοι, οὗτοί δὴ ερρω- 

᾽ -" ε Ν » 32 

κῶλον τί ποιουντῶς ὑπὸ τοῦ ὠρχόντος. 

3. ἐπὶ σὸ ἐθελοντὰς] Ταπίϊπα ἐπὶ σῷς. μενῶ ἃ ρτγίπηδ πιᾶπαὰ Γογ βίατη Παθεξ. 
Εχ εδάεπὶ εὐ ᾿ἴδγο Θπεϊξ, ἐθελοντὰς 5. καὶ ἐπιστήμονες) Μαὶε 1ὰηε. εἰ 
Ῥτο ἐθέλοντας Τοτρῆς Ζειπα. 

ἥκουσι] Τη Ρατί. Α. Ὁ. Ὁ. εἢ ἥμου- 
σι. ἴῃ 608 [οτρίατα ααϊά Ἰαἴεαὶ, 8115 
οοΟΠ]ϊοΙπάππι τεϊΐπησο. Π)6 ἐμοῦσι ἕοτ- 
ταῦϊε σορτταθαπὲ δ] αὶ ᾿εέζογεβ. 

4: τε οὐκ) Ῥατγῖ, Ο. Ὦ. τε καὶ οὐκ 

ἄδηις, 
ὅσον ἄν] Ταηϊίπα οσυτῃ Ουεῖξ, ὧν ο- 

πλϊηι. 
ῥεγαλυνομένου:) Ο61ξ. μεγαλυνός- 

Οαεϊῇ, καὶ οταϊτιαηξ. 
ἕνα ἕκαστον) πε], ἕνεκα ἀδὶ Ρτὸ 

ἕνα; ἀεϊηάς πονοῦντες εα4. νεῖζ, οσυτα 
Ῥασιῖ, Ὁ. Ὁ). ποιοῦντες Α. 

6. ἐϑελοπονία) Ψυϊραῖο φιλοπονία 
εχ τηδῦρίης ϑίερῃ. Τα βίτα!: Ζεῦης, 
ἐγγίνεται φιλοσονία Ῥατιῖ. Α. (, Ὦ. 

καλόν «] Ἑάά. νει, οἱ Θυε]ξ, χάλ- 
λιόν σι ἀδηΐϊ. 

7. οὗφοι δὴ) Οὐτα ΒΔΟΠΪο εἰ Ὑγε]ῆο 



Ὁ Ρ ἈΧΙ ἀτ| 

΄ Φ κι ᾿ ͵΄ ᾿ 3 Ἕ 7») 3 ΠΝ ΓΤ ὦ 

μένοι γε ἄρχοντες γίγνονται, οὐ μὼ Δι ουχ, ὃ! ἂν αὐτῶν 
᾿ς »" »“Ἢ “Ὕ 5 

ἄριστα τὸ σώμωώ τῶν στρατιῶώτῶν ἔχωσῚ, καὶ ὠκοντίζωσι, 
7 Υ ἈΝ ᾿Ν 3, γ ς ς 

καὶ τοξζεύωσιν ὥριστω, καὶ ἵππον ἔχοντες ὥριστον, ὡς ἱπ- 
Ἢ υνι ΙΝ ͵7 δι ͵ δ᾿ λὰ Ὁ δ 
πικωτατὼ ἡ πελταἀστικωτῶτω τροκινθυνεύωσιν" ὡλλ᾽ οἱ 
ΕΝ ͵7͵ ΕἸ ΄- »" 7] ΕἸ ᾿ ΄ 

ἂν δύνωνται ἐμποιήσῶι! τοῖς στρατιωώτῶις, ἀκολουθήτέον 
Κι Ν ὃ δ ΤΥ νν ἐφ ὃ Ἂ ΤΥ Ν ᾿γῇ 
εἰνῶν καὶ δίὼ πυρὸς καὶ διὼ πᾶντος κινούνου. 
ΓΝ ΜΔ ͵ὔ ἊΝ “ἢ 

"δὴ δικαίως ἄν τις κωλοΐη μεγωλογνωμονῶς, ὦ ὧν ταυτοι 
Ι ἐξ ε “ ν " ἀῶ 

γιγνώσκοντες πολλοὶ ἕπωνται, Καὶ μεγώλη χειρὶ εἰκότως 
μ᾿ ΄ 7 κα Δ. “ Ἵ] Χ ἴα 

οὗτος λέγοιτο πορεύεσιται, ου ὧν Τῇ γνωμή πολλῶωϊ χεῖρες 
« “-7:7΄ 3 "" ΄ -ἦῸὅὄ΄" 323, “ἘΊ ΔᾺΝ ἃ ἊΝ 

ὑπήρετεὶν ἐθέλωσι" καὶ μέγας τῷ ὄντι οὐτος ὥνήρ, ὃς ὧν 
͵7ὔ δ Ι!Ι Ἂ . δ 9 » δ. εν 

μέγῶώλω θύνητωι Ὑνωμὴ ᾿απράξασ. φέ μῶώλλον, ἢ βωμῇ. 
“"} Ν 3 »“ » Ὁ 5 “, 2 3 
Οὕτω δὲ καὶ ἐν τόϊς ἰδίοις ἔργοις, ὧν τε ἐπίτροπος ἦ ὃ 
3 ΑἹ γ δ υ . ἢ 7 δ δ “ ϑύ 

εφεστηκως ἂν τε καὶ επιστώτης, ὃς ὧν θύνητωι προϑύ- 
᾿ τ ΄ »» 3 Ν 

«μους καὶ ἐντετωμένους τσαρέχεσται εἰς τὸ ἔργον, καὶ συν-- 
»" “ Ν Ὁ ὦ ἢ »- 5» Θ΄ νὰν Ε Θὰ Ν Ν 

Ἔχεις, οὗτοί δὴ οἱ ἀνύτοντές εἰσιν ἐπὶ τογακῶ, κώὶϊ πολλήν 
ἣν ᾿ ὡ 

τήν “εριουσίουν “οίουντες. 

ϑίερδΠὶ ἐπιεπάδιϊοπογη νυ ]ραίο ΓυὉ- 
{τοὶ οὕτω, αφαοά ταὶς ἀδίξηάϊ Ζειπε. 
Οείεγατη Οατηεγαγίαβ οἥξηίαβ. νεγθὶβ 
πρὸς ὅντινα ἄρχοντα, υΐϊθαβ ΠΟη τεὸ- 
ἰροηάξηϊ εηυξηίϊα οὗτοι δὴ, τηον!ε 
νἱάδξίυγ Τοποϊανίατα, αἴ σΟΙΓΙ ΘΓ 
φυάετει οὕσσινας---ὥροντας" ᾳὰᾶ τηὰ- 
᾿τατίοπς ἤθη ΟΡ εἢξ τεξὶε δἀτηοπαὶῖ 
Βδοῃίαβ. Οοχηρατγα [εξὶ. 9. ϑεαυθη5 
ψε ογαϊτεῖς Ῥαγιί, Ο. 

σοξεύωσιν] ΘαεἸ, σοξεύουσι ἀαϊ. ἵσ'’- 
σὸν ἄριστον ἔχοντες Ῥατὶί, Α. Ο, Ὁ. 

εϊηάς καὶ πελταστσικώτατα ῬαΙ. Α. 
μὰ Δίω-ττικινδύνου)] Ηφοο ποῦ ἃρίε 

φυτὰ ρῥτεοεάεδηςθυβ οοἤξοτεσθ, οετία 
Ταρεγῆσα εἰ ἰδυῖϊοϊορα νἱάεπίυτγ Ὁ εἴ{- 
Κίο, φαὶ Γαϊρίσαῖατ, βυδτηπηδίϊου πῇ ἢ 8 
δ ἀ1τ|8 ἀξοϊαγᾶγε νο] υἱὲ, ααὶ ἤπε ἐῤ- 
ῥωμένοι. Ῥοτίᾳ8 νεῦρα σῶν σσραωτιωτῶν 
(εἸογὶ νοϊαϊῦ, 488 ταὶ ἀθοε ροῆὲ 
ΠΟη νἱἀεπίατ, ΜΠΊΠῚ πΠ}] ἴῃ πος ἰοοο 
Πεο ΤὰρΡοτἤπαπλ εὔὲξ νἱάείατ, πεαὰς 
αυοά ἐπὶ ΔὨ ΘΓ τὶ Ὁ 5 ΠΟΠ θεης οο- 
«αι. ΑΙξε Χεπορῆοη, ἀρχικὸν εἢξ εἰ 
τηεγῖίο ἀϊοὶ πο εὰπ|, 4] ραγεητίθυς 
Ῥτϑείξει σογρογα δαϊ νἱγίατθα5 σογρο- 
118, Δττλογατη, 66], εἰ Πα] θὰ5, πε- 
408 ἐπὶ; αἱ ρᾶγεμ᾿ 8 Ρτθραϊ οχ- 

Τοῦ δὲ δεσπότου ἐπιφανέντος, 

επιρὶ απ, αὐ 'π Ρυρηδ, [εἀ δὰπὶ εἢδ 
νεῖ ἀρχικὸν, εἰ ἀμπὶ ρτεοῆ ραγθητ- 
Ὀα5, ἄρχοντας ΘατηΠ]86 ΡοϊεπεΠτηυτη, 
64}] Ρατοπίϊυτη ἴῃ δηϊηλῖ πᾶποὸ ἱπῆχε- 
τὶς ρεγααῇοπεπῃ εἰ οεί. 

ἐμοπιιῆσο!] Μυϊεακίαβ εἴ ἀραά' Ατεὶ- 
(05 ἐμποιεῖν στῇ ψυχῇ. 

8. ᾧ ἂν] ΕΠ γιὸ οἷς ἂν, αυοά τπηαὶς 
τεπιανὶς Τβοηοῖ. Πεΐποερβ ταὐτὰ ἀε- 
ἀϊε αἴτεγα εἀϊτῖὶο ϑιερῃδηϊ, γιγνώσκον- 
σες ογϊτταπὶ Ῥατ. Ο, Ὁ. 
ἕπωντα Ἐπά. νεῖς. Θαε]ῇ. ἕσονσαι. 

ἀείπάθ οὕτως λέγοιτο οσὐτὴ ΡαΑΙΠ. Α, 
οὗσος ἀνὴρ, ὃς] (υε!, σοιοῦσος ἀνὴρ, 

αυοά ποη σοπίοηπεπάστη νἱἀεραίατ 
Ζεαυηῖο ; τῆι οοπῖτγα ν] ἀθ ῸΓ, 

9. ἐσίπροσος----ἐπισσάτης] ΟΒποϊηι 

ἐπισρόπου ἀεῆρπανῖε ἴαρτα ὈΔρ. χἰΐϊ. 
{εξι. 3. εἴ 4. ἐπιστάτης τηϊποτα οἢ ἀἰἸ- 
Βηϊταῖο, σῤεγὶς πηαρίψεν ΟΟἸΆ ΙΕ] ἱ. 
ὃ, 17. οῤεγαγίογηη Χὶ. 4.5) 4. οἤήοϊογατε 
ηριίονεγα ὶ. ὃ, ται. ἵν. 9.2. 

ἐντεσαμένου Ἑάά. νεῖι, Θτςεἰξ. ἐν- 
σεσαγμένους, αἱ ΟΔΡ. ΧΧ. 22. 

δὴ οἱ ἀνύποντες} Ῥατὶ, Α. ἀνύταονσες, 
δέ εἰσιν οἱ ἀνύπτοντες (, Ὦ. 

1ο. Τοῦ δὲ δεσπσότου)] ἙΔὰ, γετῖ. 
οὐπὶ απ, Α. Ο. Ὁ. γε ἀδηι, δὲ Οαἤ- 

Τούτους ἃ 

ο9 



112  ΟΟΝΟΜΙΟΙ 
Ὡ ͵ 5] δ Ἀν 5} υ 7 "Ἂ ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐπὶ τὸ ἔργον, ὅστις δύναται καὶ μέ- 

, ᾿ Ν Ν »“ 2 " ΄ 

γιστῶ βλάψαι τὸν κοωκὸν τῶν ἐργώτων, καὶ μέγιστω τι- 
ἰκτέ Ἂν ͵7 » Ε ς Ὗ Φ 

μῆήσωι τὸν πρόϑυμον, εἰ μηδὲν ἐπίδηλον ποιήσουσιν οἱ εἐρ- 
7 » Ν Χ Δ ΟΝ 3 δ᾽ 3 με Ὃς 5 5 ὰἃ ἘΝ ΟΝ ΟΣ 

γώτωι, ἐγὼ μὲν ὠὐὑτὸν οὐκ ὧν ὥ'Ὑωίμην᾽ ὠὡλλ ὃν ὧν ἰδόντες 
»“» ᾿ ΄ δεν » ᾿ ον Ὁ “" Ν 

κινηθῶσι, ζχῶωι μένος εκῶώστω εμπεση τῶν ἐθγῶώτων, ζονΐι 

Φιλονεικίω πρὸς ἀλλήλους καὶ Φιλοτιμίω κρατίστη οὔσω 
. 7 ἊἊ 3 ἃς ω ᾿ς » Ψ, ν 

ἑκώστῳ, τοῦτον εγὼ Φαΐην ἂν ἔχειν τι ἤθους βασιλικοῦ. 

11 Καὶ ἔστι τοῦτο μέγιστον. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐν πωντὶ ἔργω ῬεΥ » ὡς ἐμ, ἢ βγω, 

ὅπου τι δ ἀνθρώπων πράττεται, καὶ ἐν γεωργίω δέ. Οὐ 
τῳ ἃς ὃ μ“μ ») ω Ν ὩΣ » ᾿} ΄"- 

βέέντοι, μμὼ Δίῳ, τουτὸ Ὑε ετίὶ ἐγῶω λέγω, ἰδόντω μωϑεῖν 
᾿ 5 ὦ 3 ΄ τ Ν ΄7Ζ -“ 

εἶνωι, οὐδὲ ὥπαξ ἀκούσωαντω: ἀλλὼ καὶ πωιδείως δεῖν 
»" -“" ΩΣ ͵7, 7 5 

Φημὶ τῷ ταῦτω μέλλοντι δυνήσεσθαι, καὶ φύσεως ἀγω- 

11ο, σε συε]ξ. Ῥοῇ ἐσιφανέντος τηᾶτνο 
ϑιῖερῆ. αὐτῶν ἀἀάϊταγ ΠαΡεῖ σὰπὶ Ρα- 
ΠΑ Ὁ, 9; 

σὸν κακὸν] ἘΑά, νεῖι. Ῥαγί. Α. Ὁ. 
Ὁ. εἰ Ουε!ξῇ, σῶν κακῶν. Ἰ)εϊπάε μεγί- 
σσως Ῥατιί. Α. Ο. Ὠ. σὰπὶ πιᾶῖρῖπα 
ΨΉΠΟΙ, 

φιλονεικία} Ῥατῖ. Α.. φιλονικία ἀαῖ, 
κρατίστη οὖσα ἑκάστῳ] Ηδρο νεγῦᾶ 

Ψοϊατεγγαπυβ ποη νογίϊ:; ἔγρίάα, πε- 
4ὰς [επίαπτι ἤπε ἀτηἱ ραἰϊαῖε οατγα πη 
σοηίποτε νἀεπίαγ ὙΝ εἤκῖο ; δααϊ- 
ἄετη τοἰ]επάα υἱὐ {ὰρετῆσαᾶ εἴ α]ϊο πα 
σεηίπεγαση. ει κιο αὰξ {αἰ δητι- 
νυτη “δὰ κρατίστη ρῬεγίπεπβ, νεϊατὶ 
ἐπιστάτι:, οταϊαπι νἱάδιαγ, ἀὰΐ κρα- 
τίστη οὖσα σοτταρίυτη ε κρατιστεύουσα, 
(αυμο ἄσοετε ράϊταϊ Ἰεξεοπαπὶ ἴἰπ πηᾶγ- 
δῖπε ΠὈτὶ ΨΠΠ]ΠοΟΙ Οπίδπὶ ροῆιατη κρα- 
τιστοῦσα) ααοά ἀϊέξζατῃ Ἰητεγργεΐδίαγ 
ΡΙῸ καὶ κρατεύσῃ ἑκάστῳ, οἱ αογηίηανῖ 
σΩΡεΥΔ ἐπὶ μποφποσμε, ΜΙΏΪ πεαῖτγα Πᾶ- 
τὰπι σοη]εέϊαταγαπι ἸοσὰπΊ πὶσ Πᾶ- 
Ῥοτα νἱάεῖατ. Κρατιστεύειν Εηΐ τῇ ΙοΠΡῈ 
ἀϊνεγίο {εηΐα εἰ αἰϊαὰ τγαξϊαγα δά ϊ- 
θεῖαγ Ογτορ. ἱ. 5.9.1. εἴ ἴῃ ΜεπΊΟΥΊ. ἱ. 
45.14.-111.. 7» 4: Πεῖπάς ἐσιστάτις ΔῸ Ψ 

ἢοο ἰοοο βραὰε 8]1Ὲπᾶ εἴξ, αὉΪ ρτγϑίεη- 
τὰ ἀοτγηϊπὶ Γαδ ἱῖο φιλονεικίαν ἐχοϊϊατα 
ἀϊοϊταγ. Μᾶπεο Ἰρίτατ ἴῃ εὰ Γεηίθητῖα, 
τ νεγῦδ ἤθοο ἀεἰεπάδ σεηΐξατη, ἀὰπὶ 
ἸΠτὶ τπεϊϊογετα Ἰεξεοπαγα οὈτυ]εγῖπε. 
ἴῃ Ουεὶξ, εα κρατίστη οὖσα [οτὶρτα πη. 
πρατιστοῦσαι ἑκάσσῳ ΡῬατῖί. Α. Ο. Ὁ. 
Ῥεϊημαθ τούτων ἀδηι ᾿Ιάδτι ᾿ἰ τὶ Ῥαχ, 

[εἀ ἴῃ ΔΑ. σοὔτον σοττεξια πη αἴξ. 
11. ἐν παντὶ ἔογῳ---γεωργίᾳ δὲ] Ααξ 

ἐχοϊάϊε μὲν ροΙξ παντὶ, δὺϊ [οτθε- 
ἀσπη δὴ ἴπ αἸΐεγο τηξτηῦθτο [ΡΊ ΟΣ 
εχ αἵ οτρίογα πη Αἰ σογα 1. 

ἔτι ἐγὼ λέγω) Ναυϊρατατη δ΄ σι συτη 
Βδοῆΐο ἱπερῖε ἀεξεηαϊε Ζεαπε, ασυδῇ 
ερο τοῖα {επίεπιϊα ἃ [ειθητὶ φημὶ 
Ρεπάδαϊ, 410 ρετγιοάμσβ σοπίογία εἴ 
Ἰπηρεάϊα θτ. Ιταηὰ6 τεέξϊε Ψ εῖῆκε 
Θιερηδηὶ σοτγγεξιοπεπι δάγηϊῆι. Ῥγρα- 
ἴεγεα ϑίερμαπις ὥπαξ δάάϊ νοϊυϊέ 
ψεΙῦο ἰδόντα, αὰ0 πο εξ οραβ. ἔτε 
ΡτΓθοεάξηιε περαίϊοπα ἀϊοῖ ΡῬγῸ ποι 
1ἐϑη τεξὶς δἀτηοπαῖς ΥΥ εἰκε σοπιρᾶ- 
ταῖο ἴοοο Ηϊεγοηΐβ ἱ. 16. 1η Ῥατὶΐ, Α. 
Ο. Ὦ. εἢ τοῦτό γε ὅσι λέγω οπηϊῇο 
ἐγὼ, ἀεϊπάε οὐδ᾽ ἅπαξ. 

φύσεως ἀγαθῆς ὑπάρξαι] Ἐδδο ρτεεσα 
ποη ἀϊοὶ τεδῖε ουπὶ δηϊπιδαάνεογ ες 
5τΈρἤδηυβ, δαϊ δοσαίατ τη 8] 1] 6 πῇ 
Ροῇ ἀγαϑῆς ἀεεῆξε ρυζαθαῖ, ἀὰϊ ὑπ’- 
ἄρξαι ἴπ αἰϊαά νεγθαπλὶ πηιυϊαπάατη. 
Ζειπε ἢδης ἴοοο τπεαϊοίηδτη δά ϊ- 
Ὀαϊτ, υὐ ροῖ ἀγαθῆς σοτήτηᾶ ροπετεῖ, 
νεγθαπι δυΐετη ὑπάρξαι σατη [εαπεη- 
τἰθὰ5 σορυϊαγεῖ. Θυο ααϊάδπι π1ἢ1] 
ἱπαρίῖαβ ροίαϊς ἐχοορίτατὶ. ΨΥ εἰίκε τε- 
νοσδίατη νείεγετα ἰεξιϊοπεπὶ Π]θητῖο 
τγαηίτηϊῆι. ΜΙΠὶ φύσιν ἀγαθὴν ὑπάρ- 
ξαι [οτ θεμάππι εἢξ νϊάειοτ. 81. ἐπὶ πὶ 
φύσεως ὑπαρχούσης εἴξ ἴπ Ογτοροράϊα, 
εἰ ἥο ὑσάρχειν ἀϊσυ πίγ ἃ ΡΊ]αῖοπε, 
αυθροῦπηὰσς ἔαπάατπηεπεὶ Ἰοσο αἀεῖῆςξ 
ἀεθεηῖ, Ὁ 415 φυϊά εχεααὶ νοϊαετῖς. 

Ἔα 

ΝΡ πτ 
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ϑὴης ὑπάρξαι, καὶ, τὸ μέγιστον δὴ, 9 εἶον γενέσϑωι. Οὐ 12 

γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ ὅλον τουτὶ τὸ ἀγωϑὺν ἀνθρώπινον 
εἶναι, ἀλλὰ Θεῖον, τὸ ἐθελόντων ὥρχειν' σαφῶς δὲ δίδο- 

τῶι τὸς ὠληθινῶς σωφροσύνη τετελεσμένοις. Τὸ δὲ ὠκόν- 
»“᾿" 7] « 5 Ν » ἃ ΝΥ « -" 

τῶν τυρθώννειν διδόασιν, ως εμοι δοκεῖ, ους ὧν ἡγωντῶι 

ἀξίους εἶναι βιοτεύειν, ὥσπερ ὁ Τάντωλος ἐν ὥδου λέγεται 

τὸν ἀεὶ χρόνον διατρίβειν φοβούμενος, μὴ δὶς ἀποϑάνη. 

12. τὸ ἰϑελόντων ἄρχειν] ΤΘοποΪα- 
σἱὰβ εἰ Βϑίερ πηι ἐθελοντῶν τη] Ὀδηςϊ 
ἰοπρίατα, φυϊθὰ5 αὐξητταγ Ὑ εΚε, 
πἰῆ αυοά ἰ5 ἐθελοντὴν ρυΐαῖ εξ εἰ 
ἀἰϊοὶ τηδρὶβ αὐγῇ, 41 ἰροπία ἔδοϊξ, 
αυδηὶ 4υἱ ἰροπίε ραίταγ. 8εἀ αὰ] 
ἡροπίβ οδεαϊξ εἰ Ἰυεηΐαγ ᾿πηρεγϑητὶ, 
ἰδ πο ρῥδιϊταγ, εὰ ἀρὶς σὰπὶ ᾿ἸΌεγὰ 
νοϊαηίαία. σῶν ἐθελόντων Ῥατί. Α. Ο, 
ΏὨ. ἀδηι. 

σαφῶς δὲ δίδοτα,) 81. ϑίερμδηὶ εἰ 
1 εοηοϊαν! εχ σοπ]εξίατα Ἰερίτατ, αὶ 
φὐίεα εἰαί σαφῶς" φΦείδοντα, τοῖς. Ῥᾶ- 
τἰ, Ο,ν φείδονται οταῖτ. ΜΊΠΙ νεῖο 

Ἰοσὰβ ποηάυπ ρετίδηδίας εξ νἱάε- 
ἴᾺΓ. 

διδόασιν] Ἐχ ϑεῖον τερείεπάππι εἴα 
σορίταῖοπα οἱ Θεοὶ πιοπαδγαηξ [ηἴετς 
Ρ͵εί65. - 

σὸν ἀεὶ χρόνον] Ηδοο οτημιε Ῥατ, 
Ω 
δὶς ἀποθάνη) ϑαχαπιὶ επὶπὶ σαρ 

ἱπηρεηάδηῃβ {ἰπηθθᾶΐ, εχ πδτγαιΐοπα 

Ριπάατι ΟἹ. 1. 12. ΟἸςεγοηῖὶβ Τυΐίοα!]. 
ἵν. 1ό. υὐ τεδῖϊα τόπὰαὶϊς ὙεΠκΚε. 
Ζευπα σοπηραγαῦθαϊ Γι οϊαπὶ Ἰοσὰπα 
4]. Μοτῖ. 17. δέδιας, μὴ ἰνδείφ ταῦ 
σοτοῦ ἀπεϑάνοις. 



ἐν ὯΝ νενμαν δ ἐδμβλα ἐν λα, " πββο νον 

ΓΝ ἤ θυ» ἐλλυδῶν, ὈΛΑΤΥΝ κααν ΌΝ καὶ τον 

πἀρλῦτο οὖν βνκύν Οὐ υμάρι μὐνϑαηϊνίν 
ἢ ἢ ὃ ἡνύναν ὐἶον: ΤΥ ἐν δ όνλι 

Χ ἵν ΤῊΣ ἐγ: ΡΛ Ὅν) ̓  νον ἐμ» οϑγο ̓ 

ἀρ μ Τὰ; ΑΝ ΠΤ ΎΡΝΝ ΕΝ πολ ΑΝ 

αὶ ὅλο ἰ, ΓΙ τ Μ, ΝΗ χροΐ «Εἰ Ὁ ̓  ἔφα 

ΗΜ 
ει} για ̓βϑεὶ Ἑδρονὸ 

ἀν γϑ μἐ σου αἰ ϑύψι ᾿πρμμ ον ἰὴ νυ ὑμῖν ἈΘΠ ΡΝ ἶ 

ἐν ἀν ἐλ δ Νεν ν νὰ ΤΣ μι ΝΠ] ΥΎ «'ττὰ 

. ἐφ κι ψ ἊΣ ψπυ «ὐὐλεῖ οὐδύΣ για) «δπμιΡ. ὁ 
Ἰπὴ Ὁ 19 ΗΠ 2 Ὁ {8 ἫΝ τ 2 Ι μον μι. ΒΥ ἤφι ρος Ἷ 

τὴ Ἤν ς  πλνδν (ΩΝ ΕΟ ἫΝ 

᾿ Ἰδψο» (ἀν Ὁ; νὴ) 8 ει ρνδ, δὲ ; ἀν δ ἤν Χμ Ἃ ὲ 

»πουε, 15. θεν ἸΟΟ ΥΘΗ Δ}. .δι, ἀμρέξ πλτὸν ; 

πν» ἀν ρο) ἘΜ ΤΉΝ 
᾿ : 

ἘΥ  τπηδτη, ἄσεο 1, Ὁ Ὲ νἢ 

ἀμ μθο ἣι ἡ μΑᾺ τοπο μΠΟῪ δ ἾΨΝ 

νυν ἰυΐῳ ἤν ΉΥΣ μη ἰῷ 
ὴν ΠΣ ᾿ ἌΡ ε ἡ 5 ΑΕ, ἱ 

δὴν 
Ὁ 

» Υ͂ Ἵ 

ἡ τὴς 

ἦν 

, 

Ἷ " Α 

ἣ 

᾿ 

ΔΎΟ 

4: ν 

ῃ Ἀν. 
ΠΥΛΎΤῚ μὰ ἊΣ 

΄ ἢ ν 

, Ι ΠΡ. 

, νὰ ἕ κ 

νὰ Ἡ δ 
Ψς- ἬὲἊθ 

΄ ᾿ ᾧν ᾿ μ μ᾽ ἐ ἣϊ ὼ ; ΠΩ δὰ 

ἀπεννν: ΤΣ ΥΣ ΡΝ ΑΕ ὑμῷ; 
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ΤΕΜΡΟΒΕ, ΡΕΒΒΟΝΙΝ ἘΤ ΑΒΑΌΠΜΕΝΤΟ. 

-  ...0ὕ.}.-- . 

θε ΤΘΙΉΡΟΓΘ. ΘΟΏΝΙνΙ: 6]118, 4πὸ σο]ογαίαᾳ [αὶ νιέζουια 
Αὐτοῖγοι, ΤΠ οοπ!5 111, ᾿ᾳ 1418 ΡΠ π6θῖ5 ΔὉ εὸ τορογ- 
ἰδία, αϊνεγία οἱὲ ἀπριιϊζαίιο Ὁ δα, 40εθ ἰθιηρυβ. ἀἸδ]ορὶ ἃ 
ΧΕπορῃοῦΐα [ΟΥΙΡῚ ᾿παυῖϊστ. Αἀτϊηοάππι δηΐτη Πυνθπθτα 
1ητογ αΠ (6 οοηνῖνῖο 11 ρτοβτείαγ ᾿ρίδ Χθπορθοη δὉ 1πη1- 
το ΠΙΔ]ΟΡῚ, 4111 ΘΟμν ν τη οἴ [ἘΥΠΊΟΠ68 101 ὨΔΡΙΪΟΒ ἃ οοη- 

ΥἶνῚ8Β παῖγαΐί. [Π0 δαΐθῃι δοουτγαῖθ το ρ8 αἰγαπηαπθ 1η- 
. γε ρθτηιιθ Πα] 6 δ]ΐθγιιμη 40 αἰΐετο ἀΠ]:ρθπίον αἰιη- 
Βαδτηι8, ΠῸΠ (Ο]πτη νο] ρία8 Ἰεζϊουβ εχ δοουγδία ἴθηρο- 
Τα, ἸΟΘΟΓΆΙΏ; Ῥδγίοπαγυση, ἕδόϊοσυιπηαιιθ ἴῃς ΠΔΥΓΔΊΊΟΠΘ 

Ροπίοτγαιῃ ποία οαρίοπάα ἱ᾿πίουργεΐθσῃ ᾿πνιίατα ροζαεί, (δἀ 
ἠμάϊοίατη ΘἴΙ4 πὶ νϑυατη δὲ δ ααυτη ἢ ἀθ Χοπορῃοητ5 ΠαΥ- 
ΤΔΙΊΟΠΘ. οἵ ΠΡ ΏΪΟ ἴδυγα νο]αηγιι8,9 ΓΤ Δ Π) ΠῸΒ. ἴῃ αἰρ]- 
ΟΙΘΠ40. [ΘΙ ΡΟΙΘ νιέϊογιεα ΑἸτΟΪν οἱ ἀρ πέδη αἴδυγθ οο- 
δαπέ ΟΥ̓ ΠΔΙΙΟΠ 65 ναγῖθο ἂὺ ΑἴΠθπεοο Πεϊρποίοριπαγαμα 
Τοτιρίοτα ἴῃ Χεπορῃοπίετη 1δέϊεθ, αϊρ5 Πἀ65. ΠΑΥΥΔΙΙΟ ΙΒ 
ΟἸΏΠΙ5 ΡΙΔη6 ᾿πῆττη δῖ ν: ἀθίιιγ. [5 6Π1Πὶ ᾿1ὈΥῚ ν. οδρ θα δό, 
υφάδπι ἴῃ πος ᾿Ότο ἰοτιρία εἰ πᾶγγαία αβιγτηδὶ ἃ Χϑπο- 
Ῥβοηία εἰ ϑοοτγαίῖ Ἰοαπθπα {ΠΡ αἴ (οαριῖ8 ΠΟΤῚ ΡΒ νη11. Γεξὲ, 
32.) 46 ϑοογδῖθβ {10 [θη ρουΒ ἰοαμὶ Ποπ Ροϊιετις, Ῥοῃὶξ 
Θμμπ Αἰδπεθιιβ, ϑοογαΐθι ᾿ἴθϊ οοπῖγα Ραιίδπιατη, Αρα- 
{Ποπ|8 ροδΐς διηδίοσοιῃ, αἰ ριυίζαπίθιη γϑίριοθγα Ρ]δίοηιοὶ 
ΘΥΠΙΡΟΙΗ͂Ι Ἰοσαπὶ (οΔΡ. νἱ. [δέϊ, 7.), 01 ἴάιηθη ποη Ρδία- 
πῖ88, (δά Ρῃεάγυβ ἱπάποιταγ βάθη ἀϊραΐδηβ, ας ϑοοτγα- 
165 Χοπορμοηΐθυβ γοργθῃεπαϊς. Οὐδίμπον ἸΡΊἊιΓ ΔΠΠ18 Υ- 

1.2 



τό ΟΥΖΒΤΙΟΝΕΒ 

οΒοπίς Αὐηποπθ Βα ταμη ἀραά (Δ]]Π1ᾶπὶ οοπνίντατη ἀπίθ- 
ΟΕΠΠΠξδ δἷὲ σοηνινιαιη, αὰο ΑΡ ΔΙ ΠΟμ 5. νἱθζοτία ἰοαπίοα ξαϊξ 

ΟΟἸ]εργαία δγοπμοπίας Ἐπρῃῆθιηο. Μίγυμη ἰρίταγ οἤδ, ἀπά 
Χοπορῃοπίδθιιβ ϑοογαΐίεβ ΠΠΠ ἀϊνίπαπάο τείοισα ροϊποτί, 
426 αυδγίο ἀθηγιτη ἅπποὸ ρΡοί᾽ ἀρὰ Αρδιῃοποιῃ ἴῃ σοην- 
ν1ο ῬΠεβάτιιβ, δπΐ, αὶ ΧΟ πορἤοη αἱΐ, Ραυίαδπὶαβ ργτοροία!ς- 

ἴθι. 1)6 οὔποθ αυϊάθμῃ ᾿ρίο Χεπορθοπῖὶ οδ]δέϊο ροῖεα 
ν] 6 ἴτηιι5. ΝΝΌΠΟ [ἘΠ ΡΟΥΙ5. ταί!οπθ5 ἐγαξιδίτηβ. [ποῖ- 
ἄυπί δυΐεη οτηποβ ἔδεσε αυθἤϊοποβ οἱ ἀπ! αίίομθβ 46 
ΓΘ ροΥΘ σοηνῖνι! Ρ]αίοπίοι εἰ Χοπορῃοπίδι ἴῃ ΟἸγρὶᾶ.- 
ἄθιη 80. εἴ 90. αυδγιπι ΔΏΠῸ5. Πηρι]ο5. πιιης ἀθίογθατα 
ΔΑ ΟΥΙΡΕ5 ΔΥΡ ἸΠΘ ΠΕ15, 4ππ8ϑ6 σα] 46 Παπέ διτιθυιθπάδ. 
ΟἸγτρι 15. Ἰριταγ 809. ΔΠΠῸ ΡΓΪηΠΟ, Διο μοπίθ Πίαγοο, 

Ατηδιρῆδβ οοιηϊοὰβ ροεία ἀοοαδί ἔα θα]αμ (ὐοπηαπη, δα δϊουα 
Ατμεῆθο ν. Ρ. 2340. 

ΟἹ. 89. ἅππο 2. ἀγοἤοπ ΑἸπθΘΙη185 ἔπι ΑἸΠοΠΐ5. 
ΟΙἹ. 89. ἀππηοὸ 3. ΔΙΌ Βοπία ΑἸοθο Επιρο]18 σοιηϊουβ ἀοοεξ 

ἕΑθυΪδπ Κόλακας τηογίπο ἰὰτ ΗἸρΡροπῖοο (4116 Ραΐγε. 
ΑΠΠυιπὶ τηο 5 ἀθἤμηίγο Δ]Π1ῸῚ πὰπο πὸπ [Ιοϑΐ, παᾶτη οχ 

οοπ]θέξατα ΑἸΠΘΠΘῚ ν. Ρ. 339. 01 δἷΐ Επιρο 415 ξα θαἴδτα 
ἀδοίαγατθ, προσ δἀτηοάμπη) (411Π18πὶ ῬΟποτιιτη Ῥϑίθγπογιτη 
ΡοΠδΠποποιη δ 11Π8 (προσφατόν τινα τὴν παράληψιν τῆς οὐσίας). 

ΟἸγτΡ Δ 418 89. ΔΠ00 4. ἀτοποπίο Αὐπίοηθ νοὶ Ατϊῆοπθν, 
αἴ Θαπὶ ΠΙοάοτιιβ νοοδΐ, Απέοϊγοο Τυοοπὶβ ἢ]1ο νἱόξοτια 
ῬδΠΟΥΔΙΙ ΟὈΕΡΙ, οὐ] 5. νικητήρια (411185 ἃτηδίου οϑ]ε ταί. 

Ησυΐϊο ἅππο Ἰριταῦ ΧΟΠΟΡΠΟηΐοῚ σον ΙΝ ἰοθπᾶτη εἴ ἀἰδῖα 
αἰπρηδῖ ΑΥΠοπεθβ ν. Ρ. 432. ἴοι ΒΕ ΌΡΟ]Ι415 [θα] 4 πη) Απ- 
ΤοἸγουμη. 1)6 11οὸ βηΐϊπὶ [8 : ἔστι δὲ οὗτος ὁ καιρὸς, καϑ᾿ ὃν 
᾿Αριστίων ἄρχων ἦν" ἐπὶ τούτου γὰρ Ἑὔπολις τὸν Αὐτόλυκον διδά-- 

ξας διὰ Δημοστράτου χλευάξει τὴν νίκην τοῦ Αὐτολύκου. Ψιά465 

οοπ]θόϊζαγταμ) ἠδ ἰθμρογα ϑυμροΙΙ ἀπέϊαιη εἢθ εχ ἃ πΠῸ, 

4.0 ΤΡ ]Δπὶ ΕΣ ᾺΡΟ]15 ἀοουϊ, ααᾶ νιέϊοταπι Α αἴο γοὶ ἴγτὶ- 

ΠΠδ8 ἀἸοιίασ, ϑΌΡ10 νασοὸ ἀπθι(αῖῖο, πατὴ ἕαθϊα ἘΠ αρο] 415 
Αὐτό γοι νιόϊζογίδτη δοάθπὶ Πέ δῆπὸ ἂῃ δἰΐοσο οοπίδοιξα, 

αὔϑιη ΠῚ εχ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 8. [Οτρίο οο] ]δέ]5. ΔΥρΡ ΠΤ Θ ΠΓ15 
[ΟΠ]ΘΓΘ ν6] Ἔχσρί!οαγα ποῃ 1Ιοθὲ. Ἐαρο]"ἀϊ8 Αὐτοϊγοῦχηῃ 411- 

ΘΠ αοί65. ἴῃ ἰθ πἸτΟ 15. ποιαῖπανις ΔΙΠΘΠδοιβ, ἀπά 6 ἑδηθῃ 
βΥΡΌΘΤΘ ἃ]1414, ααοὰ δα (Δ]]Πἀτὰ δας Αὐἰοϊγουτῃ ροπὶ- 
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πϑϑί, ποπ σοί. Ἑδπάθμῃ {θυ ]απὶ ποτηϊπανις Θαϊάδ8 {ὰὉ 
γΟΟΔΡ}15 ἀναφλασμοὶ, ἀνεκὰς, φασιανοὶ, φιτύσαι" Δ] τΘΥάτη νατο; 
Κόλακας, ἴα λαφυγμὸς, ἴδηηε! Ἑϊγιποϊορίουπι Μ. ἔββριαβ 
ΒΌΠΟ]1α Ατιπορπαηθα. Ἐπ δαΐθτη ἔδρα Αὐξοϊγοῦβ 40 
ἘπαρΟ 46. Ὀ15 ἴῃ οατίατηθη ΡῈ] οιπη ἀδιηηῖθ, απάβ ταπι- 
ΤΗΔΊΙΟΙ σ βθοὶ ἴπ (Εἰ οη αι νοοϑηΐ ᾿πίογάσπτῃ Αὐτο]γοπα 
ῬΤΙΌΓΘτα δ αἰΐεσιτη. Ηΐπο ἔδέϊατη ραΐο, αὐ β΄ Πο]14 Ψιέϊο- 
τίαπα δὰ Ἡοσηετὶ 1]. χη]. 352. Ρ. 646. ἀρυά Ηδγπίαπι ἰαὰ- 
ἀεπί ΕὩΡο]Ιπ ἐν Αὐτολύχοις ἴῃ ἢδεο νοῖρᾶ : ἤδη γὰρ ᾿Αρίσταρ- 
χοῦ στρατηγοῦντα ἄχϑομαι. ϑ0]ε απ ροεῖε ἔαΐδτη ἱπητηα- 
ἴάΥ6, ΟΠ ᾿ΐθτιιπι ἸπἸοἱτι5 εἴ ΡΟρΌΪο ἐρεέϊαπάδτῃ Ἔχῃθ6- 
τοηΐ ; αυοα [αέϊυτη 80 Αὐιπορῆδης ἴῃ ΝΌΒΡΙΡΙΙΒ. [Οἱ πηι8. 
Ττασαδ (δἄτ]ο οανεπάιιτη οἵδ, πὸ [811ὲ πος το ἰπηοπίαπι ἐκ 
ἔαθυ!α Αὐίοϊγοο ροπέίσηιν, πη ἀεῇπίτο 1 ἐοῃηροτίβ, 4ὰῸ 
ῬΓΙΠλ απ φαΐ ᾿ἴθστση ἔθ] ἔπι ρτοροῆξεα ἴῃ οοτίδτηϊπθ, δο- 

οοἤετις. Οὐτα: οδτιία αδτῖε ΕΙρΡΟΙΙ Εἰ οα1 ἴῃ Αὐτοϊγοιιη), 
ἢ φφυφοτίτηι8, δα! ἀθπ5 ΠᾺ]]Δ πὶ Ρ]απα ἔα] δ ραςτανουῖτη ; δά 
ἘΡΟ] 5. ̓Ἰτάθηάα Ἀπίοϊγοὶ ἃ ΟΔΠΠ14 ἀτηδε νἱδτοτία ραη- 
ϑδγα εἴ ̓δχαριίατα νο] "δ ν]ἀδίοτ (Δ ]]ΠΊ1άΠὴ, 146 πὶ ΡῬΔΕΓΙ 6118 
Η!ΡΡοπῖοο, πὐροίθ ἀἰνιϊ οἰ ορειπηδίμπιπη ῬαγΕτι5. ἔδνθπίὶ, 
ἱπίοαβ. Ὀς ΗΠρροπῖοο εχῆαϊ τοπιτηοηίατη Ἡθίγοἢ ἢ ἴπ 
νΟΟΔΌΌΪο ἱερεὺς Διονύσου, αὐ ἩΠρροπίοιμη ΡτΟΡΈΕῚ ἴδοι α πὶ 

τα Ιου πάδπη Ἐλιρο 15 ἴηι ἕααϊα Οδρτῖβ (Αἰξὶν) ΒΔΟΟῊΙ [Δ οοτ- 
ἀοΐθιη Δρρ6] ] δ ἀϊοιίυν : ποτὰ οαπάδθπι ἰοσαπιὶ ἀπποίαπέθα 
Ἡδπιηϊογμιῆο τεΐρεχιε Θομο δῆῖεθ Αὐιπορμδηῖ8 δὰ Βδπᾶβ 
νεσίαᾳ 510. Ἐπιηάξιῃ ἔδοιεὶ τα θοσγοῖη Προϊῆοαν!ς ΟΥ̓δτιπ 8, 
οὕτη ΗἸΡΡοπίοαμη Ἰξκυϑικὸν, ἃ ΟΟΙοτα γταρτο Πρ Σπκυϑικοῦ 
ἀϊέξι, ἀρρειϊαγεί, ἐεῆς Ἡδίσομιο ἴῃ ἸΣχυϑικός. ΟὐδΕπαβ 
ΟὈΪ τ ΟἸγταρ. 91. ἀππο 1. ὍΤΕ, 508Π0]. Ατιπορῃ. Ἐσα. 599. 
Ρδο. 7οο. 
Γάδ ἀγρυτηθπέιμπι [απ ν]ἀείαν ἕαραϊε Ἀτηϊορῃαπθα 

Αὐζο]γοῖ, ψυᾶτη το ποηῖο ΕΤΟΌΔηΙ ἴῃ νοοᾶθαϊο Αμβη 

ΟΟΡ ΠΟΥΝΙΓΉΊΙ8. 
Ὁ ΔΙ]ΠΙατὰ δυπάσδγη ψἘΠ ΟΠ ἰποβ ϑοογαίίοιιβ πὶ ιδῖορο (8]- 

1185. ποιηθη ἱπίουιρέυτη ρεγεπία ρϑίππια ἐγαξζανογαί, ὉΕῚ πᾶτ- 
ταῖ ΑςΠδπεοιιβ ν. Ρ. 346. ὁ δὲ Καλλίας αὐτοῦ περιέχει τὴν τοῦ 

Καλλίου πρὸς τὸν πατέρα διαφορὰν καὶ τὴν Προδίκου καὶ ᾿Αναξα- 

γόρου τῶν σοφιστῶν διαμώκησιν. Ὡς να εἴ τηοτίθιι5 (ὑ411155 
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τι ΟΥΕΒΤΙΟΝΕΒ 

πέτα ἀϊοθέθγ : ἀπάθ ᾿τιῖο ἰοοο ΔἸ χα! 4 1015 ΔΒ] Θ 1. 
Ἐπιηάθτη οὐ ΟΠ] π1|85 Π1Δ]ορατη ποπηῖπαί Θομο οι Ρ]ίοηϊ- 
οατη Θά πίιπη ἃ ΘΙ ΘΌΘΏΚΘαΒ Ρ. 44. 

(ὐδίθγαμη. ἤπῖο Δηπὸ αἰπρηδι ΑἸΠεπροῦβ ν. Ρ. 340. ἔαδι- 
Ἰατὴ ῬΠδγεογαίιβ ᾿Αγρίους, ἀΥσαπηθηΐο ἀπέϊο εχ ἰοοο Ρτοίδα- 
δότε Ρ]ΑίοΙΟΣ Ρ. 121. 64. ΒΙροπέ. Ὁ] οἱξ : ἀλλ᾽ εἶεν ἄγριοί 
τινες, οἷοίπερ οὃς πέρυσι Φερεκράτης ὁ ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ Ληναίῳ. 

6. δῆπο νεζο, οὰἹ Ρ]δίοπίοιιβ Ῥγοίαροταβ δίπρπαπάμβ εξ 
νΙἀδδίυσ, Πδίϊπ ν] ΘΙ τητι8. 

ΟἸ τρία ἀ18 90. 8Π80 1. ἀγοοηΐθ ΑὙἸΠορἢ ΠΟ δαΐ Αἢγ- 
Ῥμηο αἰπροπαί ΑἰΠοπθοβ ν. Ρ. 329. Ῥτγοΐαρογες Ρ]δίοηβϊοι 
[δΥη ΟΠ 68. 

ΟἸ Πρ Ι Δ 415 νατο μάθῃ) 90. 8ΠΠῸ 4. Διο ποπίθ Ἐπαρῇα- 
τ 0. νἱόζοσγιαπη ΤοΘποαπὶ ροεῖς Αρδίβμοπίβ. εἴ Θυτηροίμλπη 
Ρ]αϊοπίοιιπι ν. Ρ. 334. 

δε Ργοίαρογα θη ρογὶβ ταίίοποβ τὰ οΟΠ]Π Πρ ΑἸ Θπεοιιβ. 
ῬηΠγΌΤη δἱΐ ἰδγηθηοβ δριά (δ ]ΠἸαῖη ΒαΡΙῖο5. ἔαιῆδθ ροίξ 
ΗΙΡΡΟΠΙΟΙ τηοσίδιη : ὁ ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ διάλογος μετὰ τὴν Ἵπ- 

πονίκου τελευτὴν γινόμενος, παρειληφότος ἤδη τὴν οὐσίαν Καλλίου, 

τοῦ ἸΤρωταγόρου (μέμνηται δἀ]εοι (ὐδίΔ θΟΠιι5) παραγεγονότος 
τὸ δεύτερον οὐ πολλαῖς πρότερον ἡμέραις. Τιοουτῃ Ρ]Δίοηΐβ. Ρ. 

97. Ροίαϊε (ὐδίδιαιθομιιβ πππς ἀ6 Ῥτγοίαροτδ. ρυρίδπία δρυὰ 
ΟΠ] ΠἸατὴ : ἦν δὲ ἐν οἰκήματί τινι, ᾧ πρὸ τοῦ μὲν ταμιείῳ ἐχρῆτο 

Ἱππόνικος, νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν καταλυόντων ὁ Καλλίας καὶ 

τοῦτο ἐκκενώσας ξένοις κατάλυσιν πεποίηκε" ἘΠ46 τηοσΐθιη Η:ρ- 

ῬοΟπΙΟΙ τϑέϊα οο]]ερῖε Αἰμθηθοιιβ. 6 τϑοθπίὶ Ῥγοίδρουδο 
δἀνεπέι ἰάθπι Οδίδι θοπαβ ροίαϊς Ἰοοὰπι Ρτοΐαρογο ἢ. 85. 
ἤπηο : Πρωταγόρας ἐπιδεδήμηκε ; τρίτην γε ἤδη ἡμέραν. ΤαΓΟ 

ἰϑῖταγ ἀπῖε ἀϊδιοριπι Ρ]αξοπίοατῃ 416 Ῥγοίΐαρογαβ δάνθπθταΐ 
ΑἸ δη85. 

Μοτίθῃῃ ΗἸΡρροπίοϊ απίβ βἀϊίατη ξαθυ]ατη Ἐλιρο 15, Κό- 
λακας, ΟἸγΤΊΡ. 89. ἀΠπο 3. Δτομοηΐθ ΑἸοῖθο οοπερ δ οο]- 
"πρὶ ΑἸμοπεθιβ Ρ. 339. 6Χ ἰσοοὸ 60 ἔδυ]ε, 01 τθοθηβ Ὀο- 
ΠΟΙΙΠῚ Ραθσηογατη ροῆεῆϊο 4 (4111 ἔδέϊα, εἰ ἤτημ] Ῥτοία- 
Βοτεα δἀνεηίαβ οομητηθιηογαθαίασ. Αἀάϊ Απηθίρἤδπῃ ἴῃ 
ἔΔΡ]ὰ όπηο (ΟἸγΏρΡ. 89. Δῃπο 1. ἀτομοηπίθ Πάγοῃο) ἄπο- 
Ῥιι8. Δηηῖ8 απίθα δάϊία ἱπίθ ΒορῃμῆἊαβ Ργοίαρογατη ΠΟΠΙϊ- 
Βα : ὑμᾶς ργοθάῦ1]6 εξ αἷΐ, Ῥγοίδροσδη τηβάϊο ἱπίθγ 

ἘΦ ΨΨΨΙ 



ῬῈ ΟΟΝΥΙΨΙΟ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΟ. τῷ 

ΟἸγπρ. 89. 1. εἴ 80. 3. Αἴῃδπαβ νθηϊῆδ. Ψεῖθα ἘῸΡΟΙΙΔ 15 
ἀ6 Ρτοίαρογα ροΐαι ὨΙορΈμα5 1, οτί. 1χ. 50. 

Ρεγρὶς Αἰμβαπθβ τογαθγα ἀγρατηθηΐαμ σοπέγα Ρ]δίοηι- 
ὍΔ5 ταϊϊοπεβ. Ρ]δίοπθτη πάτγγᾶτθ, ΗΠρρίδμα Ἐ]διιπὶ οὐτη οἱ- 
νἱθυιβ δἰ ’φαοί [18 εοάδπι τεπιρογα οὐπὶ Ρτοίαροτα δα αΠῈ 
Αἰμοπῖβ. Αἰφαὶ νεγοῆμη}]8 πο δ αἷΐ, ταῖο ΑἸΠθπἰ5 νοῖ- 
{ατὶ ροΐαϊῆξ Πουηϊπεβ ἢἴοβ, ἀπίθ δηπ885 ᾿πάτιοϊαϑ το ποπίθ 
ΤίΆτομο τηθηΐδ ΕἸΔΡΒΟΡο Ομ ἔδέϊαβ. Ηυΐς νετὸ ἰθιηροῦῖ 
ΤΘΡΌΡΠΑΥΘ ποίδιη [ΕΙΠΡΟΓΙΒ ἃ Ρ]αΐοπα ροἤίατιη ; ΔηΠΠῚ {01]- 
Ἰιοδὲ δουπάππη 80 δἀϊΐα Ῥῃθτθογδαῖῖβ ἔα], ᾿Αγρίοις, Ο- 
Ἰγτηρ. 89. 4. ἀτομοπῖθ Αὐἰπίοπθ. (ποιαῖς Ἰρίταν τατίο- 
ποῖὴ ΑἸ θπεειιβ, Ρ]αζοπθπι ργθῖαγ ὨηΠτουῖε Πάδπὶ ΗἸρΡΡΙ τα 

᾿ε]αυίααα (οά 4165 ᾿π ὑγθϑτη ᾿π το υχ δ, ατιο τοτηροτα Ποίϊεβ 
εἤδηΐ, πθο ἑὰαῖο ΑΥΠΘη15 νεγίατι ροῆδηι. 

ΑΤΡΌΠΙΒΘΠΙΙ νἱ8 ΟΠ Ἶβ ροτϊποὶ δά Ηπϊρρις δἀνεπίθμῃ, 
4ΌΘΡα ΠΠΟ ΠΟῚ ΟΌΤΟ ; [δἀ τηοτίθπη ΕΠΡΡΟΠΙΟΙ δ] ΐαῃθδ δη- 

Παμη ΔΟΟΌΓΑΙΙΙΒ ἀθἤῆπιγα ΘΟΠΑΙτηαγ, σαδτ ἃ ΑἸΠθῆδΟ 

ζαξϊατη νἱἀθτηπβ, 481 απ85 ᾿πάἀπποῖα5 ἀππιια8 θ6}10 ῬΘΙοροησ 
πϑῆδοο ἱπίθγροῆίαβ ἀγοποηῖα ΠᾺΈγοῃο ἔαόϊαβ ΟἹ. 89. 1. πιθ- 
τηογδῖ, 685 ΤΠ ΠυΟΥ ἀἸ 468 ἰν. 118. εἴ πιᾶρὶ5 ἀϊΠδγέθ. Ιοαοταϑ 
χῖϊ. 72. δα Δηπαπι ἰεαεπίεπι εἴ ἀγοοηΐθτη Απηθιηϊᾶτη τΘ- 

ἔεγί. [Τδαπα ΗἸρΡΙα5 Ἐπὶ ροίαϊξ τὰαΐο νετίαυι ΑὙΠ6Π15, δὲ 
ΘΟΠΟΙΙΕ οΥἸπηϊπαίο ΑἸΠΘΠεΙ, ὉΠ γαόξα τηοπαὶς Ψιποεπ- 
{πι8 (ὐοπίαγεπυβ Ὗἀγ. [,εέϊ. ο. χν. Ρ. 74- 406] Ἰδσπάαν! 
ΒΟ ννΕΙΡ Πμδοαίευ μά ΑἸμοπθοῦση. Αἴ νεῖοὸ ὄχπῆι τὰ 4114 
Ρ]αΐοηΙβ οαἱρα εχ τηϑιηογαία Ῥῃθγθοταίβ ἔα θα], ᾿Αγρίοις, 

4αυδτη εἀϊΐάτη ἀγοποπίθ Ασιποηθ ΟἹ]. 80. 4. πατταΐ Ατπ6- 
πδριιβ; οοηΐτα Ρ]αίο ἴπ Ρτγοΐαροτγα ἀϊα!ορο τεστίϊο δπίθ ἀ16 
δάνεπηῖε Ργοίαρογαμη ΑΙΠΘηδ5 τοΐετί, (απ ἸΡΙάθπη οοτη- 
τηοταπίειη ΕΡΟΙΙΒ ἴῃ ἔλθ] Κόλαξι εὐϊία Δτομοπίθ ΑἸσεθο 

ΟΙ. 89. 2. φοπηπηθιηογαν!) δὲ ραυ]ο ρος τηθπτϊοποιη ἔδοϊζ 
ἔαθυῖα Ῥῃθγεουδέιβ, ἢ ἃππὸ δηΐθα βἀϊίθ, ααδῖὴ τεΐοσί Α- 

1Πδηεθιιβ δα ἀγοποπίετη Ατιόποιῃ Ὁ]. δὃ9. 4. οὐτὴ ΘΧ τὰ- 
ἘΙΟπΙΡ5 Ρ]αζοηϊοῖβ 80 ἀηπὸ 2. ΟἹ. 89. τοίτο ἀπέϊιβ ἔθ] 
ῬΠΕγθοσγαίῖβ ροῖα8. ἢ τοΐεγεπάδ δα δγοποηΐθιη Ατηθιπίδτη 
ΟΙ. 89. 2. Νοη μαῦθο «ιὸ Ρ]αΐοῃὶβ Ἔτγόγεπὶ Θχοαίθτω, 
πῆ ποά 15 δά {δτιηομθϑ ᾿ρίοβ ἰη Ρτγοίαρογα παύγαῖοβ 60- 
τῆσδ βάση (ἢ ἤάερ ΟὈΙοΥ παγγαϊογατα ἴῃ ΡΒ] οίορθο, 
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120 ς ΟὔΒΤΙΟΝΕΒ 

ΠΟΠ β,Αν 5 ρΟΥϊι5 ΔΥρατηθητ ἐραέϊαυ! ἀθρ6 6) ρᾶγιπι ἀὐξ 
Ρίδηθ πὸῃ ρογάποί. ϑιγηθια ϑεδιῃ ἴῃ ϑυιηροῆο Ρ]δίο- 
ὯΪΟΟ Ῥδῖϊο Ροίξ ᾿πα!σαθίμηιβ. 

Ἐχ ςο]]οὅ}15 πουίαιιο γα οὶ 5 ΠΟΘΡΙ ἐπίο ἐοπρα8 8]- 
ἴδγιιι5 Ῥγοίαροσθ δάνοπίιβ οἵ ἀἸδ]ορὶ Ρ]αΐοπιοι οορποπὶδ- 
ΠΙ5. ΔἤΠρμαγα ἀγοπομῖ! ΑἸσθο ΟἹ]. 89. 2. οοπίτα δ ἔδοϊ, 
Οὐδίδα θομπιιβ πὶ ἀπποίδίομα δά ΑἸΠ6πεὶ ν. ο. τό. ᾳυὶ Ρ]4- 
ἸΟΠΙΟΙ ἀΙΔΙΟΡῚ δηπατῃ τϑίαϊς δά Δγοῃποπίθιη ΑΠυρ] τῇ 
ΟΙ. 9ο. 1. Ργορίογ πηθπέϊομθπι Ῥηθγθογδίθε ἔλθ ]8 ἀϊαορο 
τηΐδγίβτη, ἰρίστη νεσο Ργοίαρουνβδ δἀνθπίαπι δἰτδγυτῃ δὰ ΟἹ]. 

89.343. (ὐοπῆγπιαϊ ποίγαμη τα!οπθη ἰοοὺθ Ῥγοίβογε Ρ. 
ΙΟ5. υδ᾽] Ζθϑυχίρρυβ Ἡδγδοϊθοίθβ ῥ᾽ ΟἿΟΣ ΠΌΡΟΥ ἀἀνθηηὍδ 
ΑἸΠθηα8. πᾶγγαΐαγ : τούτου τοῦ νεανίσκου τοῦ νῦν ἐπιδημοῦντος 

νεωστὶ Ζευξίππου τοῦ Ἡρακλεώτου. θθτη δαπάσπι τοίριοϊε 50- 

ογαίεβ ἴῃ Θυτηροῆο ΧἜπορβοπίθο οδρ. ἴν. δέϊ. 64. 081 εἶ: 
ἔναγχος δὲ δήπου καὶ πρὸς ἐμὲ ἐπαινῶν τὸν ᾿Ηρακλεώτην ξένον, ἐπεί 

με ἐποίησας ἐπιϑυμεῖν αὐτοῦ, συνέστησάς μοι αὐτόν. Μιά65 ΙάΘτα 
ἕδγθ τθηραβ δαἀνεπίιβ ΖἝυχρρὶ αἰτοθίααθ ἢρηϊῆοδγὶ νοῦα- 
Ὀ0115 νεωστὶ οἱ ἔναγχος, ΠαοΓΌΙη νἱβ Θδάθῃχ οἢξ ν!ἀοίατ. [π- 
ΟἸΔ 1 ἸρΊΓαΓ ἰθτηριιβ δάνεπίαβ ΖΕυΧΙρρΡὶ εἴ ϑγιηροῆϊ Χεηο- 
ῬὨοπίθι ἴῃ δαπάθιῃ ἔεγο ἀππυτη, απο Ρτγοίαροτγαβ Ρ]αϊοηῖ- 
Οἷιβ ΤΕΓΠΊΟΠΕΒ οἰπ ϑοογαΐα οοπία [δ γοξασίασ [Ιάθίη Χα- 
ΠΟΡΒΟπίΒ ϑυιηροῆμππι ρ]ατῖριιβ Ἰοοΐβ, γερὰ 4αϊάοπὶ 
ο. 1. οἵ ἵν. {δέξ. 64. (8118 οοηαδιπάϊηθτη οὰπῃ ῬτοίαροΓδ; 
Ργοάϊοο, (οτρία οἴ την} {158. ἃ1118 ΤΟρΡ ἢ Π15 (καὶ ἄλλοις πολλοῖς 

Ο8Ρ. ἰν. {6ξϊ. 5.) σοπημηθιηοταΐ 14, (ΟἸγτρ. 89. 4.) ᾿ξ ἀρ- 
Ρᾶγθαΐῖ, βᾶπη δά δηποβ' Ππρϑυιογοβ εἴθ γοίδσθηάδια. ας 
Ρογποί δἴιδπὶ, ααοά ΟΔΡ. ἱν. 64. τοΐοτί, (δ! ] άτὴ ἂῷ Ηἰρ- 
Ῥὶα ΕἾΘο ἀγίθπι ταθιηοσῖθ αἰ ἀἸο!ῆθ : αἱ ᾿ρίδ Ἰοοὰβ Ρ]δίό- 
ΠοΞΒ ΠΑΓΓΔΊΙΟΙΙ τ βουτη ραίγοοϊηϊατα ρῥγοίεγι, γοξθσθπα 

δα ΟἹ. 80. 2. νε] 2. 
Μοιΐθετη ΕἸ Ρροηϊοὶ, ρδίτγιβ (411185, ἄστη σογίιότθ τρὰ- 

τηθπίο ἀδῆμπιγα οἵ Δῆη0Ὸ Πιὸ ᾿πΐοσ Ὁ]. 87, ἀπηυτη 2. (ᾳαὸ 
ΗἸρροπίοιβ βχϑγοϊαῃι οοηΐγα Βοροίοβ δὰ ΤἈπαρτατη ἀυχ") 
εἴ ΟἹ. 89. ἀῃμημππ 4. (ᾳο τϑοθῃίθτη ὈΟΠΟγατη Ρδίθυποσιτη, 
ῬοΠδΠΠομθπι 4 (4111 λδϊατη σοτηπηθτηοσγανιε ΕΡΟ] 5 ἐπ 
ἕλθυ]α Κόλαξιν) «ἰΠρπατα Δ]]αογανῖ, ἔδγα ἔγυγα ορθγαπὰ 
ἸηΓἀπιῆ οἴηποιη. Ἐδξεγάσα ἰάῖηθη, 5 τθρετὶ ἀρ απιοηΐᾶ, 

πως το 



ὉῈ ΟΟΝΥΙΨΙΟ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΈΟ. 101 

ἐχ χυύδιυβ 4111 βογίβ σευ Ογ8 8 ΓΟ 68 οΟἸ]ΠΠροπξ. ΕΠ Ἰδοὰβ 
ἴη Ζυγῆξε ογαῦίοπα ἀθ Ὀοπ18 Ατὶπορἢ. Ρ. ὅ40. Ὁ] τηοτιὶς 
ΗἱἹρρόηϊοὶ τεοθητῖβ ἢξ τη ο 15 ν ΓΡ 18 : Καλλίας τοίνυν, ὁ 

Ἱππονίκου, ὃς, ὅτε νεωστὶ ἐτεθνήκει ὁ πατὴρ, πλεῖστα τῶν “Ἑλλήνων 
ἐδόκει κεκτῆσϑαι, (χαὶ, ὥς φάσι, διακοσίων ταλάντὸν ἐτιμήσατο ὁ 
πάππος τότε) τούτου τανῦν τίμημα οὐδὲ δυοῖν ταλάντμν ἐστι. [ἢ- 
αἰϊοίστη γτϑοθητ 15 ΗἸρΡΡΟΙΙοὶ πϑοτίῖβ ΠΟ ΠΌΠ Ρεϊπποί δὰ το- 
Ραβ8, αὐ ἔμαϊ Τοτρία υὐῆς ὀγδῦϊο, Τά Ροξι Δα τἀπροτα 
[ἀρετῖοσὰ :; ααάτο ΤΠ γῆαβ ἐτεϑνήκει ΤΘΙΏΡΟΥΘ ῬΙαἰχιυδιηροτ- 
ἔδέϊο παν, 1. 6. ἕν οην γϑοθης ΕΠΡρονιϊοὶ ἤοῦς 678. 1ιν- 
ἢ: οταϊϊοπειη ΤΑΥ]ΟΥ αἢίρηδὶ ΟἸγτηρι 5 68. ΔΠπῸ 1 : [δὰ 
6Χ ἰϑοο Ρ. ὅς. εἰ πηεπέϊοπθ ᾿᾽οτπιῖ οοχτηϑαγαῖα οὰπὶ Χο- 
ΠΟΡΠοπτ5 ΗΘ] ποῖβ ν. 15 25. ΘΟπβοιταγ, ΓΔ ΟΠΘΤη ἃ ΠῊΌ 

2. εἸυίάει ΟἸγτηρία 15 εΠῈ δ Πρπαπάδη. ὦ 
Ταπᾶεπι ἱποίῖαϊ 'π Ἰοοιιπὶ Απάοοϊϊ5 ογαίοτῖβ Ρ. 117. φαΐ 

τῆβ Ὁπηπὶ ἀυδίταϊίοπα {Προγανὶ. Ναγτγαῖ 101, ΑἸοϊ δια άθτα 

ΟΆΠΠ16 Τογόγοῖη ΗΠρρατείθη ἴῃ τηδίτϊτηοηίατη ἀυχι 8 οὐ 
ἀοίθ το. ΔΙ 6πίοτατη (ἐπὶ δέκα ταλάντοις) { Ροῖ ΗΙρΡΡοῃίοι 
ΒΔΕ τηοτίθπη δὰ ΤοἸτατη τοι ἀθ πὶ ἰηυροΓ. 1]θηΐα ἃοοθ- 
Ρ᾽Πδ (προσεπράξατο). Ρυρῃα δὰ Πε]ϊαπὶ ἄπο Η!ρροοτγαῖβ 
Δοῦιάϊε ΟἸγτηρίαἀϊβ 89. ΔΠΠῸ 1. ἀτομοηΐδ Πᾷατοῆο, βοάθία 
40 ΑἸηεὶρῆαβ (ὐσοπηὰπῃ δάϊάϊε, δἰ 4 ἱπάποϊδ ἀππαδθ, 48 
ααϊδαβ ἔργα, ἕαέξϊε ἀϊουπίαγ ἂρ Αἴῆεηθο. Ναπο νιἄθο, 
ῬεγιΖοπίυτη δά .]1δηὶ Ν.. Ἡ. χὶν. 16. δοφαϊον!ῆδ ἀππὸ δ. 
Ατβοπθο ἱπαϊοαΐο τηοτέμ] ΕΠΡΡοπϊοϊ. 

ΟΔ111ι ᾿ανοπεαξετα δὲ χα ἔδτη]Π]Δπ). 6} 5 Προ έτη, Θπδγ- 
ΤΑΡΟ δἰϊδτη Ὀγθνϊῖευ, {πὸ τϑξλιιιβ Ἰθξξοτθβ ἄθ ἀιηούα 6] 15 ἴῃ 
Αὐτοϊγοῦπι εὐ Ἰαπιάπιι5 δἱ {ἸΡατ5 ἃ ϑοοταία ᾿πάϊοατα Ροί- 
ἤπέ. ϑθααδῦ δαΐεπιὶ ἸΠΡΓΙΤη18. ἀποεπὶ Απδοοϊάθπι οταΐο- 
Τοῖη, ΐα ἀδ ραίτε ΗἸρροπίοο παιγαβίθιη ἢ. 64. παρὰ τοῖς 
παιδοιρίοις τοῖς μικροτάτοις καὶ τοῖς γυναίοις κλῃδὼν ἐν ἁπάσῃ τῇ 

πόλει κατέσχεν, ὅτι Ἱππόνικος ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλιτήριον τρέφει, ὃς αὐ- 
τοῦ τὴν τράπεξαν ἀνατρεπεῖ.----πῶς οὖν ἡ φήμη ἣ τότε οὖσα δοκεῖ 

ὑμῖν ἀποβῆναι ; οἰόμενος γὰρ Ἱππόνικος υἱὸν αὑτῷ τρέφειν, ἀλιτῇ- 

ριον αὑτῷ ἔτρεφεν, ὃς ἀνατέτροφεν ἐκείνου τὸν πλοῦτον, τὴν σωφρο- 
σύνην, τὸν ἄλλον βίον ἅπαντα. οὕτως οὖν χρὴ περὶ τούτου γινώσκειν 

οἧς ὄντος ᾿ἱππονίκου ἀλιτηρίου. 
ΑἸοϊδιαάδηη ΟΔ]]11αΣ τηοτίθιη τπδϑηϊηδέυπι εξ {γαάϊὶ 
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1άθτῃ ἀπδοοίδεο Ρ- 118 : υάᾶτα (4111Δ5 δυτη δοοαίαθαί εἴ 
Ρορυΐυπι ΑἰΠεπίοπίδπη Ροπογιμτι Πιογαπι Ὠεογθάθιῃ ἰηβὶ- 
τυεραΐ, ἢ ΔΡίαχιια ΠΡ 6ΓῚΒ τηουίαιβ ἔμ δι. (411145 ΠοΠο-- 

ΤΩΘΟὮΙ Β]1ᾶπὶ τηδίτ τη Π] Τπηχῖῖ, (Απάοοϊάα (εἴ Ρ. 61.) 
ΠΟ ΠῚ ΔηγῸ ἤηΙΐΟ τηδίγοη 65 ΟἸγυπάδιῃ ἤτηα] ἀυχί: 
(10. Ρ. 62.) Ῥθεϊπάθ ἢ]ϊα ἱπάϊρηῃαία ἄοτηο οχις (8111 ; 
ΤῊΔΙΥΘΙ. τηδ ζιι5. αἸ]θοιῖ ογανιάδιη, [εἀὰ Π]ματη πάρ παίτη 

δ]υγαν! Ρτῖτο, ἀθιηάθ γϑοαρία πηδίγθ ὈΧΟΥΘ ΠΟΙΠΉΪΠΙ ἤπο 
ἸΠΙΟΤΙΌΙ ραῆτε ταγᾶν. ΗἩδρυῖ δεατη ΗἸρΡοπίουμπῃ ἢ]Ιτη 
δηΐθα πδίαμη εχ ἢ]1αὰ (ἸδιοομῖβΒ. (10. Ρ. 63.) 

Η!:ρραγείθ (8111 ΤΌτοῦ ἤαῦτη ροή ΑἸΟΙ ΙΔ 415. Ἔχῖ τα 
τηοτίμδ {γα ἀττα" Ὁ Τίοοταία περὶ ϑεύγους Ρ. 696. Εὗχαϊ «ὈϊῈ ᾿ς 
ΑἸοΙΡΙ 465 ἃ 5011 ΟἸγτηρΙΔ 415 91. ΔΠΠῸ 1. 

ΟΔ11166 ἀδελφὸϊ ὁμομήτριον ΟὈΙΓΟΥ Ροίαϊξ, δ ποπ ποηηϊπᾶ- 
νι Ρ]αΐο ἴῃ ΡΥΟΏροτα Ρ. ο6. Ηυά ἴοϊο δη 15 πὲ Ηθυπιο- 
δεηθβ, ΗΙρροπιαᾷ ἢ]18, φαθη νἱγατ θοπιπὰ Θοογαίαιθ 
ἸΠΡΓ 18. Ππάϊοί πη Χαπορθοπ ϑγπιροῆο ἴμπο ᾿πίθγαϊ οἵ 
ΜειηουδΌΙθ5 1. ο. 8. οἴ ἵν. ο. ὃ. [εδξ. 4. ΡδΌΡΘΓΘΙΣ 
Πιοάοτο Ἀπηϊοο οοϊηπηθηάαϊς ϑοογαίαβ 11. ο. 8: 6 εοάδθπ 

εἰξ Ἰοοῦβ ἴῃ Ρ]αίοηϊβ Οσαίυ]ο [8δέϊ. τι. (01 ϑοοτγαίθβ δά 

Ἡεγιηορθηθῖη : εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ σοφισταὶ, οἷσπερ καὶ ὁ ἀδελφός 

σου Καλλίας πολλὰ ἮΙΝΕ χρήματα σοφὸς δοκεῖ εἶναι" ἐπειδὴ δὲ 

οὐκ ἐγκρατὴς εἶ τῶν τερον, λιπαρεῖν χρὴ τὸν ἀδεμρθνῷ, καὶ δεῖ- 

σϑαι αὐτοῦ, διδάξαι σε τὴν ὀρθότητα περὶ τῶν τοιούτων, ἣν ἔμαϑε 

παρὰ τοῦ ΤΠρωταγόρυυικ (ὐδαίδτη, ἀπάτα Ηδτηορθηθβ. δά 
ΟΟΠΊΓΠΠΠΙΟΠΘΙῚ ὈΟΠΟΓΙΙΠῚ ΡαΙΘ ΠΟΥ Δ ΠῚ }Ππ18 ποπ βαθτιΐ, 

ἸΡΉΟΓΟ δαυϊάδπι Ππ6Ὸ Ἐχοορὶζατγα ροίαϊ. 
ΑἸτΘγαμ πππο Ἰοοατ ΧΡ] ΙΟΘι18 ᾿π|10 11061}}} ροπέιπα;. 

ὉΡῚ ΧΘΠορμοη ρσγοῆϊζείαγ {6 οοηνίνίο 111, αποα πᾶτγδῖ, ἴπ- 
τεγξα1Ε : οἷς δὲ παραγενόμενος ταῦτα γιγνώσκω εἴα. Ατῃ6- 

Ὠξδτι8 ἸρὶταΓ 1 ΙΟΟΟ ἔπργὰ ποιηϊηδίο οὐ πὶ πϑίαγ Χο πορθοη- 
ἴσῃ [Δ}{0 φυφάδτῃ γα! ἴδ, ἀίααα ᾿ρίο ἢδίιπη ᾿πιτῖο Ποο 
ΤΩΙΠΙ 6. νογα εἢξ, δὰπὶ οοηνῖνιο 1Π1 ἰρίππι ᾿πίογβαιμῆθ, 
4αΐρρθ αυϊ 60 ἰθιῆρογα ξοτίε πῈ πδέιιβ φαϊάθπι δάῃαο, οογίθ. 
ῬΌΘΥ ἔπ Υ : ὃς ἐν τῷ ΣΣυμποσίῳ ὑποτίϑεται----καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις 

δαιτυμόσι παρόντα αὐτὸν, τὸν ἴσως μηδὲ γεννηθέντα ἢ περὶ τὴν παι- 

δικὴν ἡλικίαν ὑπάρχοντα. ἴπ 60 Το] ποθ ἸΙοοο ΠΌΥῚ (οΥΙΡΕΙ 

ΟΠΔΠ68, 4105 ππουΐγαθ νἱτὶ ἀοόὶὶ οομαραγαγαηΐ, ογαϊζίαπε 

; 
ἰ 

᾿ 
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ἩΠῸα αὐτὸν, φαοά (ὐαίαδαοηιν5 αἀάϊάτι, τὲ ἀρρατγογθί, ἀθ απὸ 
ΑἸΒθηδουιβ Ιοαὰὶ νοοῖ. το Δ 1115, ᾿πηὸ οοτία οομ]δ- 
ὅζατα 11 νὶτὶ ἀοῶὶ οἦδ νἀθίυγ; πη] Θη1 ΠῚ σΟΉνΙν1Ο ΠῚ 
᾿πέογέμ 76. παγγαΐαγ, ἴῃ οὐ] 5 εἰδίθι ἀπθιίδίιο τὰ οαάθγα 
Ροίπε, ρυγβῖθυ ᾿ρίστῃ οτρίογειη ΧἝπορμοπίετη, 416} ἔπ 
τοῖδιϊβ ἈΠ πα ΠῚ ἔδγ ἀθοϊτηαπη διτρ!δ οοΠ]Πρὶς (ὐαίδυ Ομ 
ΕΧ ΤΑΌΟΠΙΡΙΙ5. ΠΟ ΠΙπη5 οαγίβ ἃ ὈΙΟΡΘΠΘ 11. 5.5. {γ8 41{|8. 
ϑεά ἢ νεγὰ εἰξ παγγδίίο Πιορθη!8. εὐ αἴήθπη 11. 22. 43. οἵ 

Βιγδθοπὶβ ἴχ. Ρ. 202. (4οο. εἀ. 5166 ηΚ.), ϑοογαίθτη τϑαθ- 
ἀπίθιη 6χ ραρῃα δὰ Πο]ιπηὶ Χοηορῃοπίοιη ΟΥΥ}Σ Π]λαπὶ 
Ὁ εαῖιο ἀσ]θέζιπι ᾿υιπι 6 Γ18. {Ὡ]δίτιπη ροτγίαῆδ οἵ {δυνϑθ, 
ΧΘΠΟΡΠΟΝ [πῃ ΔΠΠΙ1ΠῚ ἐοίδε!8 νἹροῆτηθτη ἐπρεγανουδῖ, εἴ εχ 

ἐφήβοις ἀχοοδγαϊ, αρΡα 411 πίθου δα αϊζεβ τα!]Ππανι., Αο- 

οἷα δαΐθιη ραρηα δὰ [6] απ ΟἸ τ ριΔἀ15. 89. ΔΏΠΟ 1. 
(ὐοηνινίθτη (4111ὁὲ Παθιΐαιη ἔαϊς ΟἸγ μὴ ρΙΔα15 δὅ9. ΔΠΠῸ 4. 
Τριῖαγ ΧΘπορ οι πὶ οαγίθ ΘΠ: Πδίιι8 νἹΡῚ ΠΕ {Γ658 σοη- 
νῖνιο ᾿πίθγίαις. Ψιάθ απ ἀϊρυίαία πη ἀ8 ΧΘΠΟρΡ ΟΠ 5 
εεἴαίθ ἴπ Ῥγείδίιοπα δὰ ἨἩδ]]θηῖοα ῥ. χὶ. δὲ χἱϊ. ααϊθυϑ [ά- 
τῆθῃ απ: ΠΟ ἀ1{Π 1}}8 ἀθ Χοπορῃοητ 5 βίδίθ ποπάστῃ οἱ 
Ρτοῆιραία, αὐὶ ἀοοεὈἸΓαΥ Οἴτῃ ἴῃ Απποίδεοηιθυβ δά Οραί- 

. οὐἷα ΧΕπΠορμομτ8 ΡΟ] Πἶοα. [πίθγιτη ἤᾶπΟῸ τηθᾶπὶ τδίϊο- 
ΘΠ 6Χ Θίγαθοη5 δὲ ΠΙΟρ π15 παυγαίϊοηθ οο]]δέϊατη οοπῆγ- 
ὨΊΔΙῚ ᾿ρίο Χεπορῃοηίβ (οιτηοηϊο ἀοουϊ ἴῃ δηποίδι!οηθ 

. δὰ (ὑοηνῖν!ῖ οΔΡ. ἱν. (βέϊ. 55. ᾿Αοοθάδί ἤσπο δ]θγιιπὶ 8Γ- 
Βατηθπίμστη δχ ἰοοὸ Μομιογδθ]!. ἱν. 4 5. οἶδα δέ ποτε αὐτὸν 
καὶ πρὸς Ἵππίαν τὸν ᾿Ηλεῖον περὶ τοῦ δικαίου τοιάδε διαλεχϑέντα. 

ΑἸίθγαιῃ Η!ρριθ δάνοπίατῃ ΑἸΠΘμδβ 1π|61ΠΡῚ ἀοοαπί νεῦρα 
[εξϊ. 6. ΑὉ ΗἰἸρρία νεῖο, οομπητηθπάδίο δ ἀπεῆῆοπε, 
Οὐδ 11Π18π} δγίθπη τηθηου οα ἀ]άϊο δ τοξοσε (ὐομνινι τη ἱν. 
[εξϊ. 62. Τεοπαραβ 6]0.5 δἀνεπίαβ ΑἸΠΘπθοαβ αἤίρπαῖ ἱπάπ- 
οἶδ ἀππυΐβ Ὀ6110 Ῥεϊοροπηβῆδοο ἱπέθιροῆςιβ, 485. οὐπὶ 
ΤὨμπογάϊάς Ὠιοάοτιβ τεΐεγε δὰ ΟἸγτηριδά!8 89. Δηπατη 4. 
ςΕ Δγομποπίθτη Ατηβίπίατα, αὐ αρτγα ἀθιηοηῆεταν!, αὉΪ ἀ6 

τηοτία ΗΠΡΡοηΙοὶ ἀϊπραυΐαίιγ. θοθυβ Ἰριζαγ ἀμ η15. (Ὁ811185 
οοηνίνιατη ΑὉτΟΪγοὶ ΠΟΠΟΙῚ ἀϊοδίμπι ΟἸΥΠρΙ4 415 89. ΔππῸ 
4. ἀπίοοοίηε ΗἸρρΡΙδ ΕΠ6Ὶ δάνθπειβ 4]16Υ. [}{44π6 Χοπο- 
Ρῇου, οἱ 14πὶ ἰὰπὰ ᾿ΠΕΥ ΘΟΟΥΔΙ5 ξΑτη Παγ65. δαϊογιρίας 
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τηδρ  σγατη οαπὶ ΗΠρρία ἘΠΕΟ αἰ ρυϊαπέειη δυάινι, ΔΠΠΟΒ 
ῬΙτι5 φαᾶηη νἱρτητ παίαβ Βα ΠΠδ ν! ἀδέαγ. 
πίονας ἸριταΓ Χοπορῆοη τρία ΟδΠῖς σοηνίνιο, {δᾶ 

αὐδῇ κωφὸν πρόσωπον ; Π1ΠῚ] δηϊτ ἀξ εἾτ5 Τευτηοδιθ5 ΓΘ ]Δ- 
τὰπῇ ἴῃ θο ΠΌτο Ἰοριαγσ. Οὐδησαδτη ἕαϊξ οριηῖο Αὐππρ- 
Ρὶ; πϑίοιο ουΐὰ5, ἃ Ὠίορθπα ἴῃ Ψια ΧΟΠΟΡ ΟΕ γϑ]αΐα, 
ΣΧΕπορμοηΐδη) [πᾶ8 ρατίθϑ Οὐτοθαϊο {τ ρυ1η8 : τα 6 15 
6ᾶ» 415 ὉΔΡΙΠΒ 'ν., 16. 12. εἱ ἴδβηᾳ. Ἰδρᾳηΐαγ ἀδ δι ΟΤΟ 
ΟΥ̓ ΟΌᾺ]Ι ογρα ΟἸ᾿ηΐδτη, ᾿ρῇ Χοπορῃοηΐὶ αθίρπαραΐ, ἃ αὰ0 
ΟἸμηῖαπη ἀτηδίαπ [α1Π παυγαΐαμη Τα] Πδ νἀ θεαγ. 

᾿Αὐριιπιθπέστη ΘΥΠΙρΡΟΙΙ Χοπορβοπίοθὶ ᾿γγαία5. δἰ ΟἹ τα 
Ἐριέϊτοέμβ, απ ἐδυπηοπδτη θχοθρὶέ ἤπηο ΑΥΤΙ ΠῚΒ ΠΌΓΙ ἢ, 
ΟΔΡ. τῷ. {εξξ. 14. Τὸ πρῶτον καὶ μάλιστα ἴδιον Σωκράτους, 
μηδέποτε παροξυνϑῆναι ἐν λόγοις, μηδέποτε λοίδορον ποροσενέγκα- 
σϑαι μηδὲν, μηδέποϑ᾽ ὑβριστικὸν, ἀλλὰ τῶν λοιδορούντων ἀνέχεσϑαι 

καὶ παύειν μάχην. ἘΠῚ ϑέλετε γνῶναι, πόσην ἐν τούτῳ δύναμιν 
εἶχεν, ἀνάγνωτε τὸ Ξενοφῶντος συμπόσιον, καὶ ὄψεσϑε πόσας μάχοις 

διαλέλυκε. Γάθπη ΠΡΤῚ ἵν. οἂρ. 5. 46 ϑοάξιῃ : ὃς οὐ μόνον αὖ- 
τὸς πανταχοῦ ἐξέφυγε μάχην, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄλλους μάχεσϑαι εἴα. 

Ὅρα παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τῷ Ξυυμποσίῳ πόσας μάχας λέλυκε. 584 
ἸΠΡΥΪΤηΙ5. ἐρθέϊαϊιγ ἴπ πος σοηνῖνίο 68 ΘΟΟΥΔΈΙΟΙ ἸΠΡΘΠΙΙ γ5, 
4ύδτα ΕΡιξϊθίιβ δάγηϊγαθαίαγ, τοῖα Αὐγίαηο Πὶ, τό, 5. οἵαν 
εἶχε Σωκράτης δύναμιν, ὥστ᾽ ἐν πάσῃ συμπεριφορᾷ ἄγειν ἐπὶ τὸ 

αὐτοῦ τοὺς συνόντας ; 

Βοογδί!β ἰδπάδεοηι ἔαϊῆξ (ὐοηνίνιαπη ἃ Κοπορμοπέα ἃϊ- 
οδΐμηι, ἀπ ιτατὶ ποη Ροίοί ; Ιάδτη Ρ]αΐοπῖοο Οοηνίνϊο 6] ἵ- 
ἄδτὴ Ἀγρατηθη ἔα} ορροῆίπι, οαπτη Ρ᾽αγαβ Ἰοοὶ ἀγραπΐ, 
στη τηδχίπηβ ἀϊραίαίο 48 ἀτηογα ραθτογαμ {οαρίία ν1}1.) 
ἀοοοδί, χιδπαπδιη ἔαδγαπΐ, φαΐ οοπίγα Ρ]δεοηϊουιμη ἴδ γα 8 
[οτϊρίαπη εἴ Χο πορῃοπίθο ἔμ} ορροἤέππῃι οοπίεγεπε. Ὁμδ5 
αυϊάδιι Ροίϊουϊου Τπέθπεια ἢ1Π}} ρίαπθ Βαθεῖ, 480 ροῦπηεέ 
ἀείεπαι ; γθόϊε ᾿ΐδααα εάτὰ το͵θοῖς Κα ἴῃ Ὀιραϊαείοηθ 
ἀς Οοηνίνιο Χοπορῃοηΐθο ρΡ. 97. ΑἸ τθυπιβ ἀγρυμηθπίμτῃ 
ΟΤΩΉΠΑΓΩ ΔΡΟΥΓΠ ΠΤ ἜΧΡΟΠδ Ἰἔγα 1 ἘΠΠι ΠΤ θη 8 ΡοΥ τὸ 
Τοηάτυπι, απ85 Οὐοπνῖνίο ἱπέογίμοσαηξς, τὰ ποιηῖπο Ῥαυΐα- 
ηἶδθ. ΗΟ νετο ροπᾶπη Οουπα τὶ! ἀπ ρυξαϊοποτη δχοογρέατη 
οΧχ Ργαΐδιοπε δᾶ νϑυποπϑιῃ Ἰαξϊπᾶτα αἰτίας ΟὐΟην ν 
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4ις Βυουΐααα ᾿δεμ!ῆδ νι θέαν νῖτοβ ἀοξξοβ, π6 τηβάϊουβ 

ἀοξιτητβ εἴ ἀθ ΡΙαῖοπο ορέϊηδ τηϑγιζαβ, πὰ ἰδιιάς ἀ6- 
ἔγαπάδίαβ οὔδ νἱἀθαίασ 1116 Ἰρίξασ Ρ. 13. οἵ 844. πες 
ἀοοαμέ : 
“ΑἩ νεῖο δέ 81145 ἔπδγιξ φσηυδίϊο απ άδτῃ ᾿πίου Ρ]δίο- 

ποῖ εἰ Χοπορποπίθιη, νοΐ ἃ τπλι} 15 Ραςαίατη δο οτγθαι- 
ἴατηῃ οἰδ, 4αὶ οοπ]θέξαγαβ ᾿π46 ξδοπιπί, φσπιοά πϑαΐου δἰθγιαβ 
1Π| ΤΟΓΙΡΕΒ Π118 τη ΠΕ Ομ6 ΠῚ ἔδοθγι, ργθίεγχψαδια χαρὰ Χο- 
πορἤοπ ἔργο ἰθγίιο (ὐοτητηθηίδγιοσιι σπου τη Ρ]αίοπίὶβ 
παάμτη ποτήθη ρῥγοάμποϊ : εἰ αυοα ϑαάοθπῃ δ] ποῖ ἀρα- 
τηθπία {γαόϊασιμί, Θοογδίιβ Δροϊορίαπ), τηοσαῆτπη ΟΟΙ- 
τηΘΒ.ΑΥ1Ο5 : οἵ σιοά 1116 Πρτοβ ἀ6 ΒΘΡΌΡΙιοα, ϊο ἢρτοβ ἀθ8 
Ουτὶ τη αίοπα ἰοτρῆί : φαϊοααϊα Ὠογυτη ἢϊ, 46 15. οτη- 
ἰθ5. ποπ οἷ ἢῖο ἀϊσεμάϊ Ἰοοῦβ. Οὐδ νϑῖὸ 1πίου Ἰρίοϑ 
ἀἰῇδπῆο Πέ οἶτοα {Ὑπροῇι! ΟΡ ΙΠΊ1, νο]αΐ νἀ δέμγ, ρρατᾶ- 
ἴμτη, Θαπὶ Ρρδιΐο αἰ] σα πέϊιβ Ἔχρεηάθσγηιιβ. Ῥυτη στη ἸΡΊΓΟΥ 
ΟΠ ηπιτη Ρ]αῖο ἴῃ ϑυπιροῆο ἴπο ἘΠ ὈἸοϊπ8πὶ τεοθηβ ἱηρτοί- 
ἴατα ε]ϊοιὲ : ΧΟπορθοῃ δαΐθπι εἰ ἘΙοίπατη δὲ {α]  δί τ! οθτη 
ῬΟΓ ἰοΐατη ϑυτηροῆιτη Θχῃϊρεῖ, εὲ τρία ργοάιέϊζογειη 
ἢν τηδρῚ στ πῈὶ ΠΟ (ο] τὴ ΘΟ] ]οαιιαπίθδτη ἱπάπιοι, [δα ΘΕ πὶ 
Βοογδῖ Πα ἀθηΐεμι 8δο σοηνοἰαπίεση. ΕΠ ἢϊ5 δοοθαϊέ Το ὰγ- 

. ΤΕ, ΤΩΪΓΊΙΒ ΤἹΠῚΠῚ τη ΟνΘΠΔῚ ἀὐε εχ. Τίδαπο δ] 4υάπίο ᾿ποὰπ- 
ἄπ Ἔχ: ]αταπίατ τ 1 ο}}15 σα Ἰου]διοπῖθιιβ εὲ Πρεέζδου 5 
δὲ ἘΡΙάγατη οδπία οοπνῖνο δρυά (Δ]}Π[ὰτὰ απᾶπὶ δρυά Α- 
διδίμοποτιη, 411 ἢξδο οτητα πο Παθεοί, [δ σγάνθβ δ ἴβυϊαϑ 
(οἰατη ογαίϊομθβ. 1ῃ πο γι ροῆο δάϊῖ, εἴ πη] γα 5. δἰ] ΠῈ 
{εογίαμα Παρεῖ, δὰ ατιὰ8 ἘΡΙΟΙ πα ΔὈ]οραῖ. Αἵ μαγατη 
ΠΏ] ]Ατ 'πῃ ϑυηροῖο ἤιο Χοπορθοη ἔρδοις τη ΘΠ ΟΠΘΙΏ.--- 
564 ΠΟΠ 1π Ὦϊ5 [Ὁ] υτη, ατι88 ΘΧ τι υ]δίϊοπο ααδάδτηη Ρ]δίο- 
Π15 ϑυπηροίιο ρυῖαβ δἀϊίο οοπέγασια ἐοτιρῆς, (δ δἰδηῃ ἴῃ 

15, 48 νεϊαΐζ αἰϊαπάς {ππηρία οἰΐαῖ, ΧΘθμορθοπ ἃ Ρ᾽δίομθ 
ἀπεπῦτα ἀθργαμεπάϊεασ. ΟΔ]6 εἴ μος οἵ, φιοά ϑοογαίεβ 
δρυά τρίτη ΡῬαυιΐδηϊοο Δροϊορίδτη ργῸ ἢ18, 4 1η ᾿πθπηρα- 
ταηῖια ἤσηα] νο]α δηΐαγ, δάἀάποθηβ, ἴῃ 408 ἀϊχογιέ 1116, 

αυοα εοἰᾶπὶ Ἔχογοιέαβ ἔου ΠΠπηὰ5 οὔξί, 481 ΟΧ διηδῖ5. οἵ 
δτηδίοτιθυβ οοπῆδτεί : οἵ ἀϊόξαπη ἢοο ῥτίτησστη νοϊαΐ [81Π|- 
Πηγαπη τϑίε 1, δε τῆοχ (οι πηοπῖα 40 110 ἀθ ΤῊ Δη15 δὲ 

ΕἸΕΙ8. ῥγοάυδϊα το] οι. Οὐοά δαΐθμη ποπ Ππᾶποὸ Ραυΐδηϊεε 



ταῦ ΟΥΖΕΘΤΙΟΝΕΒ 

ορὶπίοπεπι ε0ὺ ἴοοο τϑργοδάγθ νοϊαουϊί, ου5 {οτιρίαη 
δὔδτη ᾿ΑἸΒοπὶ ἔδου]ο Ἰρποίπμῃ ἔα], Θὲ. 40] οτίατη ἀραά 
ΠΌ]] τη δ᾽ ὰπὶ απαπὶ Ρ]αίοπετη, ἀθ ἀπηαίου 8. οἵ ΔΠΊΔ 8. 
Ἰοχψιθηβ ἱπάποϊζασ, (δἀ ᾿ρίατη Ρ]δίοπθηι ρὲ ἢος ποξᾶγα 
τη Ππτποτῖῖ, 6χ Ποὺ οἰάταμη ἢΐ, σαοα δα Ῥαυίαηϊοβ νεῦρα 

ἀρὰ Ρ]ατοηθτη μαροπίιγ, πὸπ αὐϊάθῃν ἴῃ Ῥααίαπῖθ ΔΈΓ- 
Ὀπέα οτγαίοηθ, [δ ἴῃ δα, σαδιη ΡΠθράτο δάϊοτιρῆξ : πἰ νῈὶ] 
ἤσ, πὸ Ρ]αϊοπθιη τεργθ θμἄθυθ ΔὉ οπηηϊθι5 ἀδργθῃθπάεδσγο- 
ΤῸ, ΧΟΠΟΡἤΟΝ Δ] ατιαΐθπιιβ σανδυιῖ, (Πᾶπὶ ΠΟΟ σατία πεαὰδ 

δραά Αἰμοπειμη Δπτηδἀνοτγίατη εἷϊ, ἀρὰ 46 πη Π1Π1] ααϊ- 
ἄετη Ποαπιὶ Ραπίᾳηπϊατη αἰϊχιῆθ Ὠαρθίασ, ΠῸη ἰαμηθ ἱπ 

ῬΠΦαΥ ογδίίοπθ δα ΠΌΘΟΥ ᾿παϊοδίατγ,) να] Δ] 16 Υ {τ ρα Τη 
ΡΙΔίομῖβ ϑυπιροῆππι Πα αΠ8 Ἰυιἀ!οαπάπ5. ἢτ; 14 φαοά 6ρῸ 
οὐτη ΑἴΠθπθο [ΒΘ ΠΕΓΘ Πγ4}11π|, αιᾶτὴ ἤξθο 6χ ἰοίο ἃ Χεπο- 

Ῥῃοηίε οοηῇέϊα εἴ, οατη εσάθιη ΑἿΠ πε δἤδγεγε: 40 ΠῈ 
ἴῃ ΡΠ ατΙ χαϊάθπι ογαίοηθ ραΐδη Πα δαπίαν, [δα (ΘΠ Ππηο -᾿ 
ηἶα ἰδιῆθη ἀθ ΤΠΕΡαπὶβ ἥνε Βοωοίῖβ ας Ε]εῖ5 δἀάυξῖα ἴα 

τρία Ῥαυίδηϊδο ογαΐϊομθ Ἰαραπέιγ. Οὐϊη οἴ ἰπ ἢοο Ρ]δίοηι 
Χοπορθοη δάνεγίαίαγ, αιοά ΑΟἢ11165 ῬΑίσΟΟΙ: τσ] ποπ᾿ 
νοϊαΐ διπδῖὶ [ἃ αἱ ἀτηϊοὶ αἱ ἴοποιι ἀεοε πε ίτπατη ἱπῆίταα- 
τ. Αὐ ποη διπιδίμτη Δ᾽ Οἢ}11}15 Ραίσοοϊ πη ἔα1ῆδ, {δα οοηΐγα 

ΑΘ] θα ᾿ανοπθιη ῬδίγοοὶἹ εἴαίθ τη] ου!β, ΡῬμάσιιβ ἃρυά 

ΡΙδίοποπιὶ αἤδγαϊ, εἰ ΑΘ  ]ὰπὶ [4Π{0 οοπέγαγιατη ρῥσο- 

ἀυχηῖα ἀἰχιῖ, 511}1}18 νβῦοὸ οοῃίγαγιθίαβ οἴ ἴῃ πος οἵ, φυοά, 
πατη ππᾶ ἢ Ναπιι5 δῃ ἄπ, εἴ ργοϊπάθ δὔϊδτη ἄπο Απηογθϑ;, 
Χομορἤοπ διριριί. Ηοο δαΐθη Ραυίδπιαβ ἀρὰ Ρ]δίο- 
ΠΟΘΙ ΡΘΙΓ Ιοηριιπὶ δἴδγιις δὸ οοπῆτγιηανιί. Ψογαπι ἤδρο δ 
το] χα οπηηϊα εἴ ᾿θόϊαγ!5 Εἴ ἸΠΡΥῚΠ115. {101, ΟΥΑΙ ΠΠΠΠ16 1,8- 
ἴδῃ, 1πἀϊοαπηάδ, ρογπηίο.᾽ἢ 

ΗἩπουΐᾳια (ὐογπαυιαβ. ϑαρογαίι, υὐ ὈΥανεση ΡΟ ΠΑ ΤΩ 
ΠΟΙ ΔΙῚ ΠΑΡ] Πρ ΆΠη, 4188 σον ῖν!Ο ᾿πίογβιθσαπί. [26 Χε- 
ΠΟΡΒοπίθ αυϊάθτῃ ἰρίο, αἱ] δυο πμῈ85. ἢ05 ΠΑΥΓανΐ, Παρτα 
ἕὰαιε ἀπραίζαίαπι : [Δτ|5 δὔδιη ἀθ (4111, 41 σοηνιν! τη 

Ῥυφθυῖ, ἀϊόζατη ἔπιε ᾿π ῥυῖπια ἢ} 5 ὨρυδίΟπΙ5. ματα. 
Οὐπὰ (41114 ἔαϊε ργθῖου Αὐτζοϊγουτη ο]αΐαιθ ραΐγετη [γοο- 
ΠΘΙῚ, 46 πὶ Δἰὰπ4θ. ἡοΐαπ) πο ὨΔΌΘΠΊι85, ΝΙοογαίιβ, ΝῚ- 

Οἷδθ. αἰ νΙἀδίαγ, Π]18. ; 

Οὐ ϑοογαία νετο νοοδίϊ ναπουιηΐ Οὐτοθυἶι5, ΗΕ ογπιο- 

ὩΣ ἶ: τ εν ἷι, 



ΒΕ ΟΟΝΨΙΝΙΟ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕΟ. 1127 

ϑθποβ, ἈΠΕ ΠΠ6πα5, ΟΠγμ1468, εἴ, αἱ νἸἀδίαγ, ΚΘμοΡρθου, 

υδηφαδιῃ ἴδξξ. 4. ΘΔΡ. 1. ΠῸΠ ποιηϊπαῖιι8 Ἱπίθυ Θοογαίί 
ξατα ]ατεβ. [6 πηα]8 ρογίοΠΙ8 ΔΙιχαοί Γαίριοῖο ὨΌΡΟΤΙ 1η- 
τογργθίβ ἀπέϊα οχ (δξϊ. 7. οἂρ. 1. νᾶῃᾶ οἵ, αἰ ἀοοὰϊ ἴῃ ἃπ- 
ποίδιοπα δά θιῖπι ἰθοιμηι. 

Ῥγείΐδγθα ποῃ νοοδίιιβ δὰ οοπϑῖῃ δάνθηϊ ἔσυγγα ΡΠ1]Πρ- 
Ρυβ [εδϊ. ττ. Μϑοηῇῆβ ῥυ]Π}18 ΡΟΣ Θριιϊαβ 781 τ ΠΊΟΙΙΒ ἐπὶ 
κῶμον δἄνοηι ϑυυδουίδηιιβ ἤοπο οὐπ) ἀπάθβ Ρι161}15, πᾶ 
ἘΡΙοΙπδ, ΑΙτοτα (ΑἸταιτῖοα, εὶς ράθγο οἰἐ ματα εἰ (Ὡ]τδΐοτε, 

εξ. 1. οἀρ. 1. 6. 15 αυϊάθιη ἀἴοοτθ Πηρα]δίτη πθο 
ορυϑ εἴ, πθὸ δὴν ἄϊοαπι μαῦρο. ἴριαγ ἀθ ( 41118 [Δ πλ1]16- 
τῖθυι5 Ῥυϊταστη νι ἀθδτηιιβ. 

«Αιμοίγοιιδ., ΤΙ) ΟΟμ 5. ΠΙ1π15, ΡΌ ΘΙ, ῬαΠΟΥΔΙΙΟ νἱέϊου, οἰΐυϑ 
Παϊπδτη ἃ Τιβοοῆαγα ἴδέϊαμη οοπιπηθιηοσγανὶ ΡΒ]! ὰ5 χχχῖν. 
6ΔΡ. 8. Τιροφἤαγο5, ἰπααϊῖ, βδοὶξ ριίθγίίη “Ππἰοίψοογ, ρατ.- 

ογαΐξίο υἱδίογθηι, ῥγορέθν φιίθην Χοπορίινον ϑηγηιροβοη {(ογρΠέ. 
διρηυτῃ 14 ἴῃ Ῥγγίδηθο ἀδαϊοδίυμη νάϊ δάθιο Ῥαυίαπιαβ 
Ατοοτιτα ο. ΧΥ1]. οἱ Βοοίϊο. ο. χχχ. Ῥοϊεγιοσθ ἰοοο 

πατγαῖατ Απΐοϊγοὶ Θοπίθπεο οὐτὴ Εἰθοπῖοο [8οοηθ, ΑτΠε- 
Ὠἰβ ΤΠ ᾿ΠΊΡΟΥΠατὴ ν᾽ ΟΙθπίου Ἐχθγοθπίθ, σαθπα ἰδιηθη ([4111- 
Ῥίατη ποτηϊηδί Ρ] αἰδγοίγιβ ᾿ῃ ΤΥ! πάτο οΔρ. Χν. 

Νι]οεγαίιι5 [ΑταἸ]Ἰατὶβ 41116 Γαδ νἱἀδίατ, ἀπθπὶ σοτηϊία- 
Ῥαίαγ, οΔΡ. ἴ. ἴδόϊ. 2. [Ιρί8. Ἷδρ. ἵν. {εξϊ. 46. [αιοἴαγ {8 
γυ]σὺ φιλοχρηματώτερον ΠΔΡοτΙ. ΕΟΠΙΟΓΙ οΔτΐπα ἃ ῬΥΪΠΩᾶ 
Ῥυθητιᾳ βἀπφογα οοδέϊιιβ οὐ τῇδρίο 15. ρα ]1οα οογίαν!. 
γιάθ δπποίδία δὰ οδρ. 11]. [βέϊ. 5. ἸΝονὰβ τηδτιαβ ἀϊοιτΥ 
ΟΔΡ. 11. [δόϊ, 4. Ραίτ!β ποπθη ποὸῃ δαϊάϊς ΧοποΡοη ; 
πάτα ἀϊῇπο1]6. οἷ δα σοπ]οιθηάιιπη ρθητβ Ποιη]ηῖ58. 88- 
ἰρίοοῦ ἴᾶτηθη Π]πιτ οἵδ ΝΊοΙα 6} 8, αὶ ἴῃ ΙΔ ΙορῸ Ρ]δίο- 
Ὠΐοο, 1,ΔοΠθίῖ8 ποιηϊηθ ᾿πἰοτιρίο, Ρ. δοό. δά. ΒΙρ. ἔς ἀβ 
ἢ]Π1ο ἸΝΙοογαῖο : ἐπεὶ κἄν ἐγὼ τὸν Νικήρατον τούτῳ ἥδιστα ἐπιτρέ-- 

ποιμις εἰ ἐθέλοι οὗτος" ἀλλὰ γὰρ ἄλλους μοι ἑκάστοτε ξυνίστησιν, 

ὅταν τι αὐτῷ περὶ τούτου μνησϑῶ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλει. ΝοΙαϊΐ 

εαρο ϑοογαίββ Νιοθγδαίιμι αἰ ΟΡ] 1Ππδ8 6] 115 σοι] ΘΠ ἀδίμπ ἃ, 
Ρϑίγθ Νίοῖα δοοῖρεγθ. Οὐοοϊϊατη πππο ΝΙοθγαΐαμα ἃ {τρί πία 
γτδπηΐδβ τηθιηογαΐ Γ[γῆ45 οοηίγα ΡΟ] τη Ρ. όο. εἰ Χε- 
ΠΟΡΠοΝ ΗΘ]]ΒΠΊΟΟΥ. 11. 45.309. 

Οὐτη ϑοογαῖθ νοοδίτιβ δάνβθηϊ( δϊάσυβ 6]18 δυιάϊίου εἰ 



Ι 
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8014 “πε ίρηος, χαθιη Οὐπῖσθα ἔἕδτη!]165. ΡΠ] οἵδρμογατα 
πιξτογθιη ἔμ 118 ἈΒΒΟΐΘ65 1ῃ ΤΠ] οΟπΙΡ15. 15, 405 γϑέαϊ τε 

Χοποροα, ργθοῖραβ ἴπ Ἰοπρίοτθ ἢ]ο οδρ. ἱν. εξ. 54. [δ44- 
Μαυϊίαμα 1}}1 ἐγ θυ δ. νἀ εέιιν ϑοογαίεβ ᾿ρίθ, φιοά ἀτριασηξ 
Ἰαυιάθβ, 4188. 1π υΓΌΔΠΙΠΠ πη ΘΟοΥδ 15 ΤΕΥ πη ΟΠ ΟΔρ. ἱν. δός, 

ό. ἴδῃς. ὨΟΙΉ: 15 ΤΈνΘΥῚ ᾿ηρθηῖο ἀδίαβ ἰθρΊ Πγ08. 
Ηθνηιορεηῖδ, ΗἸρροηῖοὶ ἢ]}11, (411186 ἔγαενῖβ, ραιιρθγέδίθμη, 

ἘΠΕῚ δηθὰ Ια πη, πηοάθῆϊι, ποπϑαμη οἵ ρέαμη ἰοδη- 
[ῸΓ ΟΔΡΙΓ15. ἴν. (δέ, 25. [δόϊ, 47---.50. ὃδρ. νἱ. [8 6. 1----Φ, 
Ῥαμρεγίδίθηι Γι ]αναί ϑοογδίοθβ οοτητηθπάδηβ θυμῃ ὨΙΘάοΥΟ 
ἴηι Μογλοῦδθ. 1]. φαΡ. το. Πε 60 ρΙυγα ἀἰχὶ ἴῃ δηποίδεθεδ 
δὰ Μειηουδθ. ἱν. ὃ, 4. Ρ. 241. δ ἴαᾳρτα, 00] εξ ἀςβ ((4111ἃ. 

Οὐἱμοἰπεῖι5, Οὐὐλεοη!5 ἤΉιι5, εοἴδίε ἔδγθ ρϑὺ Χοπορβοηί, 
Ῥυϊογιαά!πθ ρ]ουῖδηβ εἰ ΟἸτηϊ6 Δ ο]Θσθη 8 ἀτηοσθ, αὔδη- 
4.4} ΠΟνῸΒ ΠΊΔΥΙ 5, 1ΠΙΔΠΊΘΗ5 ΠΟΥ ΓᾺΡ ΟΔΡ. ἵν. [δέξ. το--- 
28. Ηϊς υηδίεγιθπι [ϑυτηοπὶ ϑοογδί8β ἐς δήθ ραθΡ 
Ῥγδεσδέ. ὅυμη Βος θοάθγη (ὐϊέοθυϊο ἴδγπηο ἐδ τὸ ἔτη] τὶ 
δαγηϊπιἤγαηάα πα τι οἰ εοάδπι ἔδεσε (εηρογθ. Νίδῃ οᾶ- 
ΡΙΓ5 ἡ. {δξϊ. 7. ϑοογαίεβ. δυτη τρσθῃθηα!ς οὐ ῬΌΘΓΟΓΡΌΡΗ 
ΔΙΏΟΥΘΒ : ὁρῶ σε---παιδικοῖς πράγμασι προσέχοντα τὸν νοῦν, ὥσ- 
περ ἐξόν σοι. Οὐτμῃ ἤμὸ δοηνθηϊί δἰίθγα γθρυθῃθηϊο δδρΡ. 1}. 
(δέκ. 12. ἔστιν ὅτῳ ἐλάσσονα διαλέγῃ ἢ τῇ γυναικί; Ουδίεπι 
ΟΥΓΟΡῸΪ: ἀπίτηιμη ΡαΘΥΟΥΙΙη. ΔΠΊΟΥΊ 5. δ παπίθη ρἱπρὶξ 
Οοηνινί τη, [4] 6 πα δἰϊαπη ἀρ ΓΘ ΥΠῚΘ ἴῃ ΜΘΕΏΟΥΔΒΙ!. ἱἰ. 6 
30. τηθηηούδίαβ, 4] ποῖα ἴῃ ἐετηροτᾷ ροήξ πιογίεμ Βουΐ- 
6115 ΟἸγαρ. 87. 4. υὐ ἀρρατγεί ὃχ [δέϊ. 14. 

«“πέγίθηος, ΑἸΠδηϊθπῇβ, δἤϊάϊιιβ δὲ ἰθνθγιιθ αἰ [οἱ Ρ]1π8 
ϑοογδίϊοεθ δἰ πηπηπ5, ἀεἰπάα (δόϊε ΟΥὙπιοοσιτα διιέϊου,  Ἷ5 

ῬΙασΙΡιι5 δἰ {15 Ο]1π| Οἰαγ 5, ΠΟΥ ΠῚ ἱπάτοθτη οαπὶ νἱΐο ἢδτ 
614 ροίε Πορεηθβ Πδογεῖαβ. [ἢ ἀἸδ]ορῸ ΑἸςΕΙ ΙΔ 15 ποὸ- 
ΤΏ]Π6 ἰηΐογρέο ϑοογδὶ (θἤϊπιοπῖαπη ἔογ ἀπ τῇ Ραρηα 
οοπίγα Ρο(εραίαβ ἤρβόϊαίς ρεγμιριεταῖ, ἰϑῖθ Αἰθθπθθο ν. 
Ρ. 216. ΡΙατγίπ ἀϊδ]ορόγαχη ἀγραιπθπεαπι ἱπαϊοαν 1 ΘΠ 
ν. Ρ. 420. εἴ χὶ. Ρ. 507. Οοτρῖξ γυββϑίου!β δυαϊογθ “8 η- 
δα ξαΠε, ἴῃ Ῥίγοεο μαθι(αῆς, ααοίάἀϊ6 φυαάγαριηία δαῖο- 
ΤΌ) ἰρδίϊαπι διηδηΐαγη γεαπθηίδῆδ ϑοογδεϊβ οοη!αθδεμ!- 

ΠΕΠῚ δὲ ΔΠΠ08 70. παίατῃ ΟΠ ἐγαάϊ ΠΙΟρΘπ65 ἃ ἘΌΝ 
ΘΧΙοΥρία 5. 

νυν ΨΥ ΤᾺ τ΄ 

““-ῳ{-Ὁὰ 

«"8.. ὅν. τω πϑδδιξον:“.....2 

0ΨὌαν  .ὉΝ θϑρθδνο υ ὰνἡνυρ πος 

δωκε «“αὐμμοαδιωπον. 

ΒΡῚ ΨΕΒῸ 
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Ολαγηιάος, (Ἰαυοοπὶβ ἢ{1π8, ΟὐἹΕ85 ἀνεψιὸς, αθθτη τυΐοτ 

Οὐἰεαϑ 1ρίδ. ϑοογαῖὶ οοπιηθηάανι!ῦ, ἰ(εῆς ῬΙαίοπθ ἴῃ ΟΒατ- 

τοΐάα ἰδές, 52. Ρ. 117. εἄ. ΗἩεοϊηάοιῇ, ΝΝΑυγαπίαγ [ΘΥΤΏΟΠ ΕΒ 
πὶ παι] Ροΐθγο ἀ16 4πᾶπ ϑοοτγαίθβ 6χ ΡΌρ μα δὰ Ροιιάς- 
ἀτὰ ΤὨτγαοῖεε ([αέτα ΟἸγτηρ. 87. ἅππο 1. Δγτομοπίθ Ρυίπο- 
ἄοτο) «ἀνεπεταῖ. Εγχαί ἕπτ ΟΠδτιηϊάθ5 εὖ μάλα μειράκιον, 

ἄθετι δηΐδα ραθτιμ (παῖδα) Θοογαίθβ υἱάδγαι ((8έϊ. 9. Ρ. 
48.) Ἑππάεπι ΟΠαγιηϊάθηι ἀπᾶ οὐτη Οὐδ ἐπίογο οοοὶ- 
{ὰπ| σΟΠΙΠΘοσγανις ΧΈπορῆοη Ἠ]]θη. 11. 4. 19. ΟἸντη- 
ῬΙδαϊβ 94. ἅππο 1. ϑεὰ δηΐϑβα ἰάθπὶ ἴῃ ἤδάϊο ΝΝϑιηβ ἀθ- 
οὐστιῖ, ααδηααδη) ἃ ϑοογαίθ δαἀτηοπίξαβ, π6 ἔαοογαί 16 ; 1[8- 

46 οχίτιιβ οοηδίτιβ ἔα] ποι ἐααπβ, τ Πρπιῆοας Ρ]δίο τῇ 
ΤΒεᾶρο Ρ. 19. Χαρμίδην τουτονὶ γιγνώσκετε τὸν καλὸν γενόμενον, 
τὸν Γλαύκωνος. [ποῖά ϊὶ διιξοιη ἔθ ρα8 ΠΙΔ]ορὶ 1Π1π5 1π 8η- 
ΠῸΠῚ 3. ΟἸντρίδ 15 92. ὰξ 6χ τπϑηΐίοπο ΤἬγαίν 1}: τὰ 1Ὸ- 
πίδτη ἔπη ΔΘ ΠΕ5 Ρ. 21. Δρραγεῖ : οὕτῃ 41ὸ ἰοοοὺ οοπηρϑᾶ- 
ταμάι5 εὐ ΧΟπορποη ἴῃ ΗΘ ηΙοἶθ 1. 2. 1. Χαρμίδην τὸν 

Γλαύκωνος ἄνδρα ἀξιόλογον αὰ οαροῆοπάδηη τοι ΡῈ] 1οδ μὰ ο0- 
ποτγίδευν ϑοογαίεβ ἴῃ Μεῖπου. ΧΟπορῃοπίσὶβ 111. οαριίθ τοίο 
7. ὍΝΙ Ροπαπέιγ σσυνουσίαι αἷς σύνει τοῖς τὰ τῆς πόλεως πράτ- 

τουσι. Μεγίαρϑίυν ἰριταγ οατη ορεπιδίιθιιβ, 4αΐ τοιηρα}}1- 
. δὰ ροτοθδηΐ, 46 σοηἤἝατι Παῦτη ᾿πηρογ Θθδίασ, εὐ ἢ 

4814 ἴδοαβ εειῆδηΐϊ, οὈ]υγραῦαὶ (ὀρϑῶς ἐπιτιμῶντα, ὅταν τι 

ἁμαρτάνωσιν). Ιἴδαὰθ ἰάθτη ἤοιῆο νιἀδίμν 1η[6]]Π1ρ 6 ηάτι8, 
4ίοιη Πιηρ]1οἰίον ΟἸΠδυμη!άθιη, ρϑίγῖβ Ποιῖπθ' πῃ δάάϊίο, 

νοοδὲ Χϑηορἤος ἴῃ ϑυπιροῆο οὐτὴ Δ]|101 ἔστη οΔρ. ἱν. {εέϊ, 
20. ὉὍΌῚ σ]ουιδίαῦ ραπροτίδί 68, 1π ατιᾶπὶ ροίῖδα ἤοιηο ἰη- 
οἷάϊε, δὲ παῦγαῖ ΠΌῚ ἴππη, οΠὶ ΟρΊΡιι5 δάϊγαο αἰαοτγοί, οὉ- 

16έϊαιη δἰ σοργομβεηΐίδηι Θοουϑί!β [τα] τι δίει 8}0 ΔΠΊϊοΟΙ5 
ξαϊῆα. (ὐδυίαμη ρΡαιρεγίδιιβ ραγίϊπι ὁοπίδευγθ ν᾽ ἀθίαγ ἴῃ 
Ῥ6Ι]μη. (Ρε]οροπποῆυμῃ) [ἐξὶ. 41. ἐπειδὴ τῶν ὑπερορίων στέρο- 
μαι καὶ τὰ ἔγγαια οὐ καρποῦμαι καὶ τὰ "ἐκ τῆς οἰκίας πέπραται. 

ΘΕΓΠΊΟΉΙ5 ἸΡΊ ΤΣ οαη) Θοογαίθ οΟ ]Δ{1 ἴῃ ΧΘΠοΟΡΠοηΐθβ Μ6- 
Τηοσαῦ. 111. 7. ἰδιηριιβ ἔα αηΐα ΟἸγπιρ. 89, 4. 

᾿ 

κ͵τ.. ὄᾧῷταὔὔρπῦροι.. - 

Ῥαμίαπὶας τχαθτηογαΐοσ οδρ. νυ}. [εξξ. 42. ὁ ̓ Αγάϑωνος τοῦ 
ποιητοῦ ἐραστὴς, ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἀκρασίᾳ συγκυλινδουμέ- 

κ 



180 Ὑ7 ΠΟΟΖΕΒΤΙΌΝΕΘΒ 0...) Ἐ0 

νῶν; εἴρηκεν δἴο. 51 {οΥἸΙρίοτγθιη Δ] 76 πὶ ποταῖπᾶγα νο] αὐ ες 
Χοπορἤοπ, Ποὴ Ορὰβ εταΐ δάάεγε ὁ ᾿Αγάϑωνος τοῦ ποιητόῦ 
ἐραστὴς, [δ ροίϊπ5 ραίγϊα δάθπάα δεγαί. ΝαΠο νϑτο εχ Π15 
Ἰρῆβ. νϑυθ]5 ἀρραγεῖ, Χεπορῃποηΐεη) ἀΐοεγθ νο] ἔξ δυτη 
Ῥαυίδηίδτη, απ] ἴπ ΡΙΔίοπῖοο ϑυτηροῆο ἀδ σταιδεραστίᾳ, 8 - 
ΠΟΙ οὐρανίᾳ εἴ τσανδήμῳ ἀἰραΐαηθ, ΔτηογΟ 416 ΡαΘτοσ τη 
ἀοίδπάθηβ ᾿πάἀποιζαγ. ΔΝ ΕΠ Κιὰ5 ἑάτηθη ἀπ τα θαπάιι5, “’ 51 

ΝΘΓΌΙΩ,᾿᾿ 1π64{, “ς οἤει, ψιοά ΑἰΠθηφοαβ ργοαϊέ ν. Ρ. 2ςιό. 
Ῥαυίδηΐδτη 1ΠΠπ|πὰ Π181] [οτ] ρα, νὶχ ἀπ ίτατα ροϊειηιβ Χο- 
ΠΟΡΠοπίθμηη ν111. 9. εἴ 24. δά 6] 8 ἀϊόδϊα ἴῃ σοηνίνιο Ρ]δίοπΙ5 
τείριοετθ, δε φαοά δι άθην ἐγ υ ὃ. 22. ὡς καὶ στρ.---ἐραστῶν, 
14 νΙἀογθίαγ τοἔθυγθ Ἰαρία5 τηθηηοῦῖα. Νίδηι Ρῃατὶ ροῖα5 
εἰξ 114 1δηΐεπία. 5:4 Χεπορῃοηίβ νεῦρά νι]. 52. 1844. 
οἷατα ἀοοεηΐ, Ραδιυιίαπίδπν Πἰ σιμὰ δα! 18, ἴῃ α0 ΔΙΏΟΓ 
τη] οσαπιὶ ἀοἔοπἀεγείασ. Νδιη ργοΐβέϊο πϑιρϊηὶ ἤοο ἴπ 
τηθπίειη νθηἶσα ἀδροῖ, δάνεγίαμη Το] τη Ρ]δίοπεπι {πὰ ἀ1- 

Ῥαΐατ!, Ποὺ οἵδ Ἰρῆμπϑ δὸ [Ὁ]π18 Ρ]αίομπίβ 1114 τϑξαξαγι, ητι85 
ἴῃ ΘΥΠΊροΟΙΟ ρῥσγοΐοσί {ῸΡ ρεγίομπα Ραμίδηϊςβ, 41 μ1Π}] [816 
{οτιρίδυις. 81. 415 1 Πδίπαῖ, ΧἜπορμοπέίθγα 116 ΓΓΡΙΤΟΓ 
ἀοίοσιἊοογθ ἔδοϊδί 40 ὉγΡαηιΐατθ ΠΟσΏ 115 να] τη θαϊοουιίθυ ρο- 
πᾶ... Νεαιο δαίΐθιῃ οὐβά!0116, διιόϊογθπη δάνουίαβ Δ] πῃ 

ἀπραζατοα Γουρίογθηι, 41 Ραυΐδηϊε. ρετίομα ααβ ἢς. 864 
ἴδτηθη 14 τη]] ες ργΟ 4116, θαμὰ ποιηϊηδί!πη τί! ]θγθ. 
Ῥαυΐδηϊδτη, 4αϊα 6] ἰάθη ἀϊξ}15 Ρ]αΐο τὔαβ ογαΐ, αὐ νεπαῆα 

᾿πηρτο θεῖ ἢιι]τι5 ΓΔΕ ΘΠ), 41 (Δ πὶ ἔσεἄδ Ἰοησαθπέέση 1π4- 
ΟΟΥΘ ποη ἀπὈΙττῖῖ, ποήτιθ 4118 ΡΕΓΓΟ δ σγάνθιη 111 ορρο- 
Ταθγῖς οὐδ πθιη." ἩΗπουίαμο ἍΝ ΘΙΚα : θη ΤΩΪΓΟΥ ἴπ 115 

1ρῇ5 νϑυθ 15, υιρυβ αἴπτη. Ῥααίΐδηϊαηι. Ρ]αϊοπίοιμη 1πΈΈ ΠΙΡῚ 

ἄθρεγα ἀβδιηοηῆτγαῆε τη] }} ν]άθου, ἀρ απηθπίαμῃ οἑαγιην ΤΘ-- 
Ρογηΐδ, Ῥαυίδηϊαιη (οτρίογοση εἸαία αθ ΠΠΡΎατη 811] πιθιὴ σα- 
ἤριοι. Τεϊπάθ βαυϊάθιη πο νἱάθο 14, αποά ροῇης ἴδοουα 
ἀπΠογτηθη 416, αἰ Χεπορμῃοπίθι, ἢ Ρ]αϊοπιοπιὶ σΟην νη 

Ῥαυΐδηϊαση ταἕε 1, πο ποχηϊπαῖο τᾶτηθπ Β]αίοπθ, ΠΏΡΟΪ1- 

ἴπτη, ἤπ νοῦο ΡῬαυίδηϊαηη {ΟΥΙΡΕΟΥΕ ΠῚ, οὐ} 5 διυιέϊουιταίθ δέ 
αἰξεῖ5 τὰ Πτ Ρ]αΐο, εσαπάθπι νοπυξατη ἀρρΘ!]θτηιβ. ΟὈΙΟΥ. 
ΘΟΙΏΤΗΘΙΊΟΥΑΡΟ ἰοοιπι Μεπδηαγὶ τ]χεζουιβ ἀθ ΕἸΠΟΟΠΏ115 Δ 
Ἡδεγθηΐο θα Ρ. 52. 00] οἵ : ἤδη γάρ τινες τῶν γεωτέρων ἀνα- 
πλάσαντες δαίμονά τινα (ϑεὸν) Ζηλοτυπίαν, κρήδεμνον μὲν αὐτῇ 
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Φϑόνον τροσέϑεσαν, ξώνην δ᾽ αὖ "Ἔρωτα" καὶ μάλιστα ὁ Ἰ]Παυσα- 
νίας ἐπιφορὰς ἔχει πρὸς τὴν κατὰ μέρος ταύτην περιεργίαν. Ὁ 

ΠΌΡΘΓΙΒ. ᾿ΠΊΕΥΡΓΘ5, 46. ροεδία ΔρῚ, ρεγίαδίαμῃ ἢὈῚ ΠαΌδης, 
οατη Ραμα παι Ροδίδιη ἱπίευ ὑΘοσ ΠΈΙΟΓῈ 5. ΠᾺ]]π| τΕροτΙ- 
{εἴ, εο οοπῇιριοραῖ, τὸ Ἰοουτη Μοπαπάτγι δὰ Ρ]αίοπίουσα 
Ῥδαίαπίατη τεΐεγθπάθτη οἤξ ογθάθγεΐ, φαδῇ ἢϊο ροεΐα πο- 
τοϊηθίιγ ἃ Ρ]αίοπθ. (ὐθίθγιη 46 ἰδαυππίαγ ἴῃ Μαεπηδη- 
ἄτο, ἔστι δὲ καὶ οὖν παρ᾽ ἀρχαίοις καὶ ἐν ποιήσει μὲν μάλιστα δὲ 
ἐν συγγραφῇ, ἃ νῖτο ἀοέϊο ἤο τεβέϊα, ρ]αηδ {επίὰ οδῇδ {πηί. 
Τὴ τηθιηθταηδ (τι  Π ΥὈγ 4 πᾶ, 418 π| ΠΌΡΘΙ ΘΟτηρατγανὶ, [ογὶ- 

Ρίυπι οἱὲ ἔστι δὲ ἐν, ἀδῖη δαυῖταγ ἰΔοΠᾶ 4 να] 4 νοσαθα]ο- 
ΤΙ, [πὶ οὖσαν ἀρχαῖον, καὶ ἐν π. μ. μ- δὲ ἐν συγγρ. [,Δοὰ- 
πο ἸρΊ τα ἤρπσι γαῖ ροίϊτι ἀρροπθμάιιπ), ποῃ Ἰοοιῷ 1π- 
(εγρο δηάιιβ. 

Κι 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. 

ΟΑΡΟΤΊΙ, 

Αλλ ἔμοιγε δοκεῖ τῶν καλῶν κὠγωϑθῶν ἀνδρῶν ἔρ- 
Ν Ν 3 

γώ οὐ μόνον τὰ μετὼ σπουδὴς πραττόμενω, ἀξιομνημό- 
ὌΝ 3 Ν Ν δὰ ᾽ » ω 

νευτὼ εἰνωί, ὡλλὼ καὶ τῶ ἔν τῶις παιδιαῖς. Οἷς 
λ » » ͵ “Ὁ ᾿, 

δὲ σωρωγενομενος τῶυτῶ γιγνωσκω, δηλῶσαι βούλομωι. 

Ἦν μὲν γὰρ Πανωϑθϑηναίων τῶν μεγάλων ἱπποδρομίω, 2 

Ολρ. ἴ, τ, ἔμοιγε] Εχ Ατιβιάς 1ἰ. 
Ῥ. δοι. εἄ. 16 001} γε δά άϊάϊε Ζευπε, 
{εὰ ἰἄδτα Ατι ἀε5 ἴῃ τηεγηῦτγαπα ὰε}]- 
ἕεγογίαπα, αυᾶ πὶ ΠΌΡΕΓ οΟμηρατγανὶ, 
{εαπεητῖα ἴτὰ ροίαϊι (οτιρία : τῶν κα- 
λῶν ἢ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν οὗ μόνον εἰ 

σεῖετα, Θυξ ροῆεὰα ἱρίε ἢς ἱπίεγ- 
Ῥτείδίυγ : ὅτι δεῖ καὶ τὰ μετὰ «παιδιᾶς 

πραπαόμενα τῶν καλῶν τε κἀγαθῶν ἀν- 
δρῶν ἀποδέχεσθαι. Ιάετη αἰίετο ἰπ ἰο- 
00 Ρίαπα ουπ νυ]ραῖα (οτγίρίατα οοη- 
{εητῖς. ῬΙατάτομὰ5. ΑΡΕἤ]δὶ σᾶρ. 29. 
ὁ μὲν Ἐξενοφῶν φησὶ τῶν ἀγαϑϑῶν ἀνδρῶν 
ἔχειν σι καὶ τὰς ἐν οἴνῳ καὶ παιδιᾷ φω- 

νὰς καὶ διατριβὰς ἀξιομινημιόνευτον. εχ. 
αο ἰοοοὺ ἅγραΐϊς ΝΥ εΠΚα, πεο ᾿ρίαπι 
ΡΙυϊατοπατη νοσᾶῦυϊαπη ἔργα ἢὶο 
Τοτρῖαπὶ Ἰορὶ δ, ησαοά Ατβίάϊς ἀὰ- 
ξϊοτίαϊε σοπβία5 Γιβοποϊανίι5 ᾿πο]α- 
Ὧς. Νέος ἴαπε εο ορὰβ εἴξ, ουπὶ [ἐ- 
υαίωυγ σὰ τυραττόμενα. ϑεἀ οτηηΐατα 
ἀουϊ της Η, Βιερῆδπαβ νἱάϊτ, οοπ- 
οἰπηϊταΐοπι ογατοηἶβ ἀεάετγατε ἴῃ 8]- 
ἴετο τηθτηῦτο μοΐξ τὰ τυραταόμενα τε- 
[εγεηάαπι δὰ ἤξεο δἀάἀϊαπχεπίαπι λε- 
γόμενκ, μυοά ἱρίωμτωῃ Ρ᾽ατΆτοδι5 τεὰ- 

ἀϊάϊ δε τϊπὶ νἱάευγ σὰς ἐν οἴνῳ καὶ 
σαιδιᾷ φωνὰς καὶ διατριβάς. Θιυοάῆ 

λεγόμενα Δαἀάϊ!ετῖ5, τὰπὶ νοοδὈ] πὶ 
ἔογα [εοἰαἀεηάατη εἴ. Οεἴεγαπι ἰῃ 
τἰταϊο ΠἰὈτὶ μοῖ ποηεπ Χεπορῃοπιὶς 
εὐά. νεΐετοβ ῥήτορος αἀάϊτα πὶ Παθοηῖ, 
Μψετγῆομπεῖη Πυ]ὰ5 ΠἰὈτὶ ἀεάϊς 10, Οοτ- 
πᾶῖῖὰβ Ἰαπέϊατη νετῆοτὶ Ρἰδιοηϊοὶ 
ΒΥΠΊΡΟΙΙ εὐ εἀϊίαπὶ βΒαῇίθε 1.48. 
ἴοττηα οὗἴανα, εχ ου͵ὰ5 Ριφίαδιϊοπα 
Ἔχοεγρῆ οοττγεξιοπαβ αἰϊσαος Ἰοσο- 
ΤΌΤ, 4185 116 νἱτίοία Γοτρια ἴπ ΑἸάϊσ 
πᾶ ταρεγεγαῖ, ΓΡεσ ϊο Οογηδτὶ! 1ἃ- 
ταῖς Πυσαίᾳας πιογρτεῖας ΧΕ πορῃοη- 
τ|5 ΟΠΊΠΕ5. 

Οἷς δὲ παραγενόμενος] Π6 Ποῦ ἴοσο 
ἀϊραϊαίατη εἰ ἃ πη ἰῃ [πιτοἀιξιϊοης 
δὰ Ποῦ Τοτὶρία π. 

2. Παναϑηναίων)] δ Ὦὶ5 ᾿ἰθεἰϊας 
Μευγῆὶ ρεουλατὶς εχῖαῖ, Μαϊοτᾶ 
φυϊηῖο φυοαὰδ ἀπηο0 ἀρεῦυαπί, ἦγον εἰς 
ἄστυ Ἑκατομβαιῶνος μηνὸς τρίτῃ ἀσιόν- 
σος, δυξίοτε ΘΟ ΠΟ δα Ρ]Διοηετη ἴτἃ- 
ἄεηῖς ἰπ απ Καηϊὶ ϑ ΠΟ} 115 ῬΙαϊοηῖ- 
οἷἶβ Ρ. 143. δὶ Ρἴατα, δτίασγα ἀδ τηϊηο- 
τριὰς. ἐξβίρῃϊπες ςοπίτα Οτεῆρμου- 

Κ3 
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“δου ΓΚ ΟΝ ΗΝ ᾽ 7 
Καλλίας δὲ ὁ Ἱππονίκου ἐρῶν ἐτύγχανεν Αὐτολύκου παΐ- 

3), 7 πε 7) 

δὸς ὄντος" καὶ νενικηκότω αὐτὸν σωγκράτιον ἥκεν ΦΎΩΥ 
᾽ ς ΄ 

ἐπὶ τὴν Θ᾽ έαν. Ὡς δὲ ἡ ἱπποδρομίω ἔληξεν, ἔχων τόν τε 
᾽ Ἂ; ΄ » » 5 ᾽ Ἂς » - 

Αὐτόλυκον καὶ τὸν πωτέρω αὐτοῦ, ἄπτει εἰς τὴν ἐν Πειρωϊει 
» Ν 5" Ἦ" Ν ΄ 2 Ἂς Χ 

8 οἰκίαν" συνείπετο δὲ αὐτῷ καὶ Νικήρωτος." Ἰδὼν δὲ 
ε »Ἡ ῆ Ρ Ν " 

ὁμοῦ ὄντως Σωκράτην τε, καὶ Κριτόβουλον, καὶ Ἕρμογε- 
.΄ “ Ν 5 δια 

νήν, καὶ ᾿Αντισιϑένην, καὶ Χωρμίδην, τοῖς μὲν ἀμφ᾽ Αὐτό- 

λυκον ἡγεῖσϑαΐ τινα ἔταξεν, αὐτὸς δὲ προσῆλθε τόςς ἀμ- 
Ν 7 ΝΟ ὦ 3 ᾿ν ε«» ᾽ ᾿Η 

4 Φὶ Σωκράτην, καὶ εἰπεν᾽ εἰς καλόν γε ὑμῖν συντετύχηκω 
« Ὺὸ Ἂς ΄ 3 "ἢ Ν Ἀ ΄ ΕῚ ΄" 

ἐστιν γῶρ μελλῶ Αὐτόλυκον κ͵ὶ τὸν ατερὼ αύὕτου. 
τ ἘΙ ἣν δ Ν ͵ »» 

Οἰμῶι οὖν πολὺ ὧν τὴν κατασκευὴν μοι λαμπροτεραν 
ἣν δι} 2 7 2 ᾿ Δ (Σ ἊΝ Ἂς “ 

ᾧανηναι, εἰ ἀνδράσιν ἐκκέκο ὡρμένοις τῶς ψυχὰς, ὡσ΄- 
« ΓΝ ΕἸ “νυ ὕλης " Ἂ 3 

᾿σὲρ ὑμιῖν, ὁ ἀνδρῶν κεκοσμήμενος εἴη μῶλλον, ἢ εἰ στρα- 
ων, -»-" 7 ἤ 

8 τήγοις, καὶ ἱππάρχαις, καὶ σπουδάρχαις. Καὶ ὁ Σω-. 
7 . » ΝΎ» ΄ «ς “»᾿ »" “ 

κράτης εἰπεν᾽ ὠεὶ σὺ επισκώπτεις ἡμῶς καταζρονων, ὅτι 

έτη ἢ. 569. ἰϑελῆσαί τινα ἐπασπκεῖν εἰς 
σὰ Πιαναϑήναια ἢ εἰς ἄλλον τινὰ τῶν 
στιφανιτῶν ἀγώνων σαγκράτιον ἢ καὶ 

ἄλλο τι τῶν βαρυτέρων ἄϑλων. 

ϑέαν] ἃ Γρεέξϊαπάος εηυεῆτας 408, 
ἂς υϊθὰς εἴ ἴῃ ΗἸρραγοῃϊςο ς. 3. 
᾿ σὸν πατέρα] Τιγοοπετα, ἀε 0 σᾶ- 
Ριΐζε τι. 

. σὴν ἐν ΤΤειραιεῖ οἰκίαν] Ἡ πο σοηνῖνϑε 
᾿πᾶς ἀϊσεάδπεος ᾿πίγα σ8ρ. ἴχ. 7. ἀνα- 
βάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀπήλαυνον πρὸς 

τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας. ΟαἸ] πὶ Η!ρ- 
Ροηΐοὶ ΘΙ ὰπὶ 'π ἄσπιο Μελίσῃ Ὠδθ]- 
τἀ πἴοπὶ ἃπποίδηϊς ΘΠ α δὰ Ατῆο- 
Ῥἤῃδηϊ5 απᾶβ5 νετία σοφ. Εαπὶτ ἤξθο 
ἦπ ορροῖῆτο ὑγρὶ5 ἰαίοτα ; ἃ ΜῈΕε]ῖτο 
επΐπὶ ἄδπιο ρογίβε Με] τεπίες Γαογαπὲ 
8ΡΡΕΙαἴο. 
-3. Σωκράτην] Ματρο ΨΠ]ΟΙΓ, Πῖο 

εἰ {εξξ. 7. Σωχράτη ἀλῖ. 
54. εἰς καλόν] (ονηποίῦῖε. ὅ8ις5 ῬΙὰ- 

τ6 ϑυτηροῦϊ Ρ. 170. ΗἸρρίδ πηλ]οτβ 
Ρ- 15. εἴ τό. 

ἐκκεκαϑιαρμένοις) απο ἐχ Ατιῆιάς 

{ςτὶριυγαπὶ τεσερὶς Ζεαπς ρτὸ νὰ]- 
ξαῖα ἰγκεα. Αὐἰδπιάες νεγθυπι ἃ ναῇϑ 
τγαπΠδίατη εξ αὐποῖαϊ, σοπίγα ἃ 
ταεῖα}}}5 ἀπέξξαπη πιαΐερας ὙΥ εἴίκε. 
Ἰάεπι Αὐβιάες πο! εγγίαπυβ ἑτσάρ- 
κι σαευδάρχοις ἐχῃ θεῖ, (τἀ ἴῃ πὸ 

᾿τογὰ πὶ ἐσ ἢ. 1. μαδοὶ σούσοισι τοῖς ἀν- 
δράσιν ἰκκεκαϑ. τὰς ψυχάς. 

σσουδάρχιαις} Ομὶ παεὶ βγαίμπι ἀπτ- 
διμπί ἴἰἀεχ Ζευπίδηιβ ἱπτεγρτγείαζαγ, 
δαάϊε ὙΥεῖῆες ἴτα. ετἰα τη αἰοὶ, ψμξ τις 
πέτα Ἴανν ρεγεπίες που φαγμηΥ τπῖρσὶ 
πεῦα. ἨἩείγομίο σσουδαρχίαι, καὶ- 
τὰ σαουδὴν ἄρχοντες χη. ϑυϊάας 
σπουδαρχιάσας ἐπιϑυμήσας ἄρξαι ἱπῖετ-, 
Ῥιείαίας δά άϊε νοσδυϊαπι σπουδαρχίί- 
δης, σπουδάζων περὶ τῆς ἀρχῆς, ΖΕ ο)ῖ- 
στὰ εαπὶ ψΟσΔΌΪ ἰογπηατη ἔδοϊεπ5 
εχ ϑ0ῃο  ἷς ΑὐπορΠαπίβ. δά Ασδδγη. 
γεγία κοβ. υὐδἱ εἢ πολίτης χρηστὸς, οὗ 
σπουδαρχίδης, ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου περ ὃ πόλε- 
μος, σπρατωνίδης. (Οοπηῖος ἰρίζατ τὶ- 
ἀϊσυϊ! οδαΐα δῖα [απτ νοσᾶῦι]ὰ σπον- 
δαργχίδης, στρατωνίδης ΡῬῦὸ ἸἹερὶτἰπιίς 

[όγπιῖβ σαουδώρχης, στρατώνης ; εἴ ἰπ 
Ηείγοῆϊο σσουδαρχίδα, [οτὶ θεπάυτα 
νϊάεϊυτ, ἹΠάοτγας Ρεϊαποῖα 3 Ερ!ᾶοϊα 
ὅτῳ. φανητιῶντες καὶ αὐτοχειροπόνησφε . 

καὶ σπουδωρχιἴδαι τυγχάνοντες οἴκοθεν 

ηὐτομόλησαν. 

5. καταφρονῶν} ΤΆπρς ρυΐάϊ πεπηῖς-᾿ 
Ὡετὰ ἔδοϊ!ς. νετθαπῃ Πος, ἢ αδεῆει, 
ἀεπάοτγαϊζαταπι εξ ̓  ἴῃ πος νετο ἰπ- 
εἰ ταῖῖο ἱτγιοπὶβ. Ατιβιάςε ἰάτηςπ᾿ 
οταϊῆς. 

᾿ 

Φ ἼΣ 

ἥνχυ -οὐτὰ 

-ο το δου δυ ἐχα, ϑϑνὸ, ποως- -αἴἰ ..λυν.... 

“νι, πα ὦ ΑΝ 
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σὺ μὲν Πρωταγόρω τε πολὺ ἀργύριον δέδωκας ἐπὶ σοφία 
καὶ Τοργίω καὶ ΤΙροδίκῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ἡμᾶς δὲ 

ὁρῶς αὐτουργούς τινῶς τῆς φιλοσοφίας ὄντας. Καὶ δ 
Ἂ ΄ 5) 5 Ἄν « Ἂᾳ 

Καλλίας, καὶ πρόσϑεν μέν γε, ἔφη, ἀπεκρυπτόμην ὑμῶς 
3 Ν Ν ἡ Ὁ ΄ Ν “» δὲ »»»- 405 ΔΕΡΡΡ 

ἐχωὼν πολλὼ κωὶ σοζον λεγειν᾽ νυν δὲ, εῶν πῶρ ἐμοὶ ἡτε, 
ΕΝ , δ᾽ Ἰὼ ᾽ ἮΝ -»“" ."» 57 327) 

ἐπιδείξω υμιιν ἐμαυτὸν σάνυ πολλῆς σπουδ ῃς ὥξιον οντ ὧν." 
6ὐὐν.ὯὉ ΕΙ χυ τς 7 » Χ “ ΟΝ, “ 

ΟἹ οὖν ἀμφὶ τὸν Σωκράτην πρῶτον μέν, ὥσπερ εἰκὸς ἥν,7 
ΕΣ .“, Ἂν -»-" 3 ε -Ὁ ͵ὕ ς 

ἑπωίνουντες τὴν Ἀλησιν, οὐχ, υπισηίνουντο συνδειπνήσειν" ὡς 
νὴ 7 Ω ΄ Ν 3 ἢ ἈΟΈΡΣ Ἃ 

δὲ πάνυ ὠχιγόμενος Φωνερὸς ἡν, εἰ μή εἰψοιῖντο, συνηκολοῦ-- 

ϑησαν. 
γ΄ Ἀ Γδν, Οἢ ς Ν ΄᾿ 

Ἐπειτώ δὲ αὐτῷ οἱ μὲν γυμνωσάμενοι καὶ χρι- 
͵ ς Ν ΓΝ 7 "»"» 

σώμενοι, οι δὲ καὶ λουσώμενοι παρῆλθον. Αὐτόλυκος 8 

μὲν οὖν παρὼ τὸν πατέρα ἐκωϑέζετο, ὥσπερ εἰκὸς, οἱ δὲ 

τ οργία} Ὡς δὸ ἀϊσεῖαγ δὰ ἂρ ἴϊ. 
26. ΓΠουι ας Οταῖ, Ρ. 294: εἴ 34}. 
«- Ρτοίᾶϑοτα : ἀποχρώμενος Καλλίᾳ 

σῷ λαππκοπλούπτῳ, Ῥατα ἀδ ὮΪ5 [ορῃ]- 
{5 ἀϊέϊα (ἀπὸ ἴῃ Ἱπιτοάαέξλίοης δὰ 
δαης ἐϊθγαπν. 

: αὐπουργοὔε] 2] ΠΟΙγοΠο εἢ αὐτουργὸς, 
δ:δὲ ἕαυτοῦ ἐφγαξόρεενος; ααϊ ἱρίε Δρτατῃ 

(απὸ πη ορογὰ ογνοόγαγῃ οο τ. 816 
“Χεπόρθοη αὔοοη. ν. 4. ἀξ γεωργίᾳ" 
καὶ σοὺς μὲν αὐτουργοὺς διὰ σῶν πος ἐ ρα 

γυμνάξφουσα---τοὺς δὲ σῇ ἐπιμελείᾳ γε- 
ωργοῦντας (ῬΕῚ ΟΡΕΓᾺΒ5 ἰδγνοόσιιπιὶ ἐχοο- 
᾿δητοβ στα ΠΊ, εἰ ααἱ Ορυϑβ [αοϊεηῖεβ 
ἰη!ριοἴα πο) ἀνδρίζει,. [η΄ ὙΠαοσγάϊάε 1. 
14 τ. ῬοΪοροππεῇὶ χὐτουργοὶ ἀϊσαητατ, 
ἈΒῚ ΒΟ ΠΟΙ α νοσ 1 ΠῚ Ἰπτογργοιαπίαγ 
δὶ ξωυτῶν τὴν γῆν ἐργαζόμενοι σσ'άνει 

δούλων. 

7. Ἔπσεισα δὲ αὐτῷ---σαρῆλϑον] Πε 
ϑοοτγαΐε δ᾽ υβαὰ ἀπηϊοῖὶα. Πφοο αἰοὶ πο 
Ῥοῆδξ, φυοάὰ δυξῖοτ ΠΌΡΟΙΓΙ ΠῚ 85 νεγῆο- 
πὶβ οιπηληϊοσθ Ῥατανίτ, τεέξϊε δάιηο- 

“ὐδαῖς Τάπεο, 4] ργθῖογ ρετίοπαβ 9. 
ἃ Χεπορῃοηϊε οσοπητηδτηογαῖδβ, 8185 
αυδῇ τηὰῖας5 δάξα ες Γαϊρίοαίιγ, α 85 
Πί5 ἱρῆ5 νεγ 8 ΧΈπορΠοπ Πεηίϊβοανε- 
τίς, «Ατρυπιεπῖα πὶ ἄποις εχ ΟΔΡ. ἴχ. 
7: οἱ δὲ γεγαμηκότες ἀναβάντες ἐ ἐσὶ ποὺς 

ἵσπους, ἀπήλαυνον πρὸς τὰς ἑαυτῶν γυ- 

γαῖκας. δος εηἰπὶ πεὸ ϑοογαῖϊ πθῸ 
ΠῚ ἀπηϊσογατη εὐι15 οοηνεπῖγα ραϊαῖ, 
Ἰδαμε τείογι νεγῦα δά ρεγίοπας 1188, 
αυδ ᾳαυδῇ πιαῖο δἀξαεταπὶ οοπνυῖνὶον, 
ἀὐλίαυς δάεφ “πομηῖηδῖς Χοπορῆοῃ 

οτηϊἊεταῖ, ϑ5εὰ ταῖϊο ἔείε Π νἱγατα 
ἀοέξϊα πὶ. (δρ᾿ τὶ δηὶπι ὃ. {εξξ, 2. ΝῚ- 
οδέαῖαϑ σὰπὰ ΟΥ το ]ο ΠαΌετα ἀϊοϊτατ 
ὈΧΟΙΕΠῚ τασθη8 ΠπΠυρίαπι (νύρεζας). 
Παῖς ἰρίταγ ᾿ρῇ ΝΊσοτγαῖο οὐ Οὐ τοῦ ]Ὸ 
δαὶ ἵπεγαπε δἀαπέϊ!, ηααϊθας τἀπήάδηι 
ἱπΠάδηΐεβ ργορεταηῖ δἀ σοη]ρα5. Αἴ- 
4ὺς άδ πὶ οὰπὶ ΑὈτοΙγοο εαΐαᾳαε Ρᾶ- 
{τὸ Τνοοπὲ ν᾽ ἀθπίαγ ᾿πτε] Πρ 8 παϊ ποῦ 
ἴῃ ἰοοο. (1115 σοηνὶνὶ5 θα] πθα ἀο- 
πιεῆίῖοα ρμαϊεογατηηας δά αχογοεπάππι 
Ρᾶταίαπὶ ἀοπλὶ Παρεθαΐῖ, ααϊθὰβ ὑἢ 
οοηνῖνε σοῖεγὶ ρτϑῖεγ ϑοουδῖθπι ε]αΐ- 
4ὰς ἀϊοϊραϊοβ ταπάθηγ ῥγοάθδαης ἴῃ 
ΘΟ πδου! απ ἔειι ἀνδρῶνα. ΝΙσοτγαίατα 
᾿πρτὶ π}18 οαπὶ Οττοθ]ο ἰἀπραητ νεγ- 
Ὀᾶ οἱ μὲν γυμνασάμενοι καὶ χρισώμενοι" 
αυοά ἀρρᾶτεγε ρᾷϊῖο εχ ἴοθο οδρ. ἰϊ. 
{ἐδὲ..2. Ὧδὲ 4ε αὐὰι ἈΠΡΌΘΠΙΟΓα ΠῚ ἀἰ- 
λεθλο το αἵ γε μὴν γυναῖπες ἄλλως τε 

καὶ ὅτων νύμφαι πύχωσιν οὖσαι, ὥσπερ ἡ 

Νικηράτου σε τούτου καὶ ἡ Κριτοβούλου, - 

μύρου μέν τὶ οὐ τυροσδέοντωι" αὐταὶ γὰρ 
σούτου ὅξουσιν, εἴ τεϊίαα, ἀξ φαϊθας 
ἀϊσείατ δά ΠΠὰπὶ ἰοοαπι. Ὁείϊεγαπι 
Ατιβιάες ἐχ ἢ. 1. ῥοίαϊι : οἱ μέν σινες 
χρισάμενοι, οἱ δὲ καὶ λουσάμενοι, 

8, ὥσπερ εἰκὸς 1 ΜΌΪΡΟ Πα ἄσο νο- 
σάθυ]α ροῆτα Ἰεσαπιαγ ἱπίεγ ἄλλοι εἰ 
καπσεκλίϑησαν. αἱ Εγπεβία πα τηδεῖτο 
οἰεηάεδτγαητς, αἱ] ἀὰὶ σοτηροπάδ σεη- 
[αἰς αὰτς ἴτὰ ᾿ητειρτείαπάα, απαΠἹ ὡς 
ἔσυχον (στ ρίατῃ ἔα δὲ ἃ Χεπορῃοπίε. 
5ε4 υὐἵ ποιϊοηετη ΠῚ ργορτῖαπ νοῦ 
ἴετνεηῖ, εἰ ἰοσαπὶ Γαππὶ τεουροτεηῖ, 

κά 
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ΩΝ ν. - 3 “ Ἄ 

Εὐθὺς μεν οὖν ἐννοήσως τις τῶ 
«ς , ἈΦ» 7 7 " 

γιγνόμενω, ἡγήσοωτ ἂν Φύσει βασιλικόν τι τὸ κάλλος εἷ- 

“ 

ὥλλοι κατεκλίϑησαν. 

͵ ΕΣ δ ΕἸ » “Ὁ ν» 

γῶι, ὥλλως τε καὶ ἣν μετ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης, κώ- 
-" ΝῚ 

Πρωτον μεν 
Ἂς “, .“ , κ "Ἢ 7, 

γῶρ, ὥσπερ, ὁτῶν Φεγγος τι εν νυκτὶ φανῇ, πάντων ωροσ-- 

Ψ ᾿ ΥΑ 7ὕἹ δι ᾿ δ ΠΝ 

99. άπερ Αὐτόλυκος τότε, κερτήται τίς ὠῦυτό. 

᾽ ᾿ς “»΄ “ Ν » » ΄, Ν 

ὠγέτωι τῷ ομμωτῶ, οὑυτὼῶ κωὶ τότε τοῦ Αὐτολύκου τὸ 
,ὔὕ 7ὔ “- 

κῳλλος τῶντῶν εἰλξε τὰς ὄψεις πρὸς αὐτόν. 
»" « Ε] Ν Ε] » “ 3- ,ὔ 

τῶν ὁρώντων οὐδεὶς ουκ ἔπωσχέ τι τὴν ψυχὴν ὑ υπ ἐκεινοῦ. 
ἂς ΄ ͵ 3 ΄ « ᾽ν ΝΟ ἋΣ ᾿΄ 

Ο, μὲν γε στωπηρότεροι ἐγίγνοντο, οἱ δὲ καὶ εσιχήρνωτι-. 

10 ᾧντό ως. 

"γ΄. 

Ἐσειτω 

ΠῸΠ4 ῥϑὲεπς τηυΐαῖίοης. ἔπ ορυξβ. 
ἙἘπηάεαχ οτάϊηει) νεγθοτγαπι Τεσαῖα5 
εἴ4πὶ νΙἀεζαγ Ατιπιάες, Θυαπηηααᾶπα 
«πἰπη, ΒῚ1 Ἰοοα τη ρΡοίαϊς, γετθα ὥσστερ 
εἰκὸς αἀ)εξῖα ποη Ἰερυπίατ, Ἰπτεγργεῖα- 
ἴῖο ἴαπηεη δάάϊια οἥεημάσγε γἱάεταγ, 
γοσδλθα] οἰἶπιὶ ἄπο ἔμ1ῆξ ἐεο οτάϊπε 
πη ἢ.]. ἃ εο Ἰεέϊα: μάλιστα δὲ, 1π- 
ᾳαϊε, σὸ ἤ96ς διεφύλ. αξεν αὐτῷ τὸ μὰ 

ἐπεξεογασίᾳ χοήσα σϑαι -ῃ “ἀρ αὐτοῦ" 
“ον εἰ ἔλεγεν" Αὐτόλυκος μὲν οὖν παρὰ 

σὸν σατέρα ἐκαϑέζετ 9), ὥσπερ ἐχρῆν υἱὸν 
ὄνσα μετὰ τοῦ πατρός. 8 “Κεπορθοπ 
ψοΓΌΙ5 ὥσσερ εἰκὸς (1, ε, ὥσαερ ἐχρῆν) 
ΠῸΠ σοηϊεπίας δαάϊάϊ ει. υἱὸν 
μετὰ σοῦ πατρὸς, ἴὰῃε. οτπογα Ἰοοΐ 
Ρυ]οτιταάίπετη νιταδε. Ὑεγα πῃ ΠΗ 
γνεγῦα ὥσπερ εἰκὸς ροιίὰ5 δἃ νογθῸ πη 
ἐκαθέζετο τεΐοτοπάα νἱἀεηίυτ. Δά- 

ταοηαῖς δηΐπὶ γεξϊε Ὁ εκΚία5 Ἰ πίοτες 
'π σοηνίνῖο ἀβεαϊῆε. (οτγηραγαΐ δὰ- 
ἕϊοτε Ροιΐζοτο Αὐτοῦ. ἵν. 2ο. Ρ]ὰ- 
τατοῆθτη ἴῃ ϑυπηροῆο. [Ιάδθτη  τῇος 
Ἐοτηδηΐβ αὶ. ϑΘαεξίουΐας. ΟἸΔΌΔΙ ο. 
χΧχχὶϊ. “4ἀλεῤεδαιϊ ογτῖτὶ σῶπὶ εἰ δεγος 
μος σεπ ῥμεγὶς ῥμοίϊ γε ποδὶ ίῤμς, σῖ 
πποῦε ϑείογὶ αὐ γμίογα ἰεξσγιενι {ξεΐεγιες 
“εφτεγεμήμν, Τοῖς. ΑἸηΔ]. χῖϊ]. τό. 
λ7ος δαῤεῤαίετ, ῥγλησίρμη ἐδεγος ΘΙ 
δείεγὶς Ἰεῦα «εἰαίις τπιοῦΣ ἐίϑως (Ὲ εἰδηίδε ψ6- 
Μιῖ 171 αὐεξε ῥγοῤῥ τι ΜΟΥ 4771. γοῤτία εἴ 

2αγοίονε γηεπία. 

ἐννοήσας τ.5] Ἐχ Ατιβιάδ σις δά]εοῖς 
Ζευπε, χαρά 14πὶ οἰΐπΊ ἀεπάοτγανεταϊ 
Βίορμαπυβ. Θυοάῆῇ αὐεῆξι, αἰσεη- 
ἀππὶ ξαϊῆει ἡγήσω ἄν, ὧυἱ εἴ ἴῃ Αρεῆ- 
ἷλο 1. {εξὶ. 26. ὄντως 
ἡγήσω ἄν πολέμου ἐργαστήριον εἶναι. 

τι τὸ καλλο;) Αὐτου]ατι τὸ ἐχ Ατῇΐς 

" 
ον τος 

ἢ ͵ 
ὥστε τὴν πόλιν 

, Χ Ξ ς.ὃ » ͵ 

ΠΠῚὠντὲς μὲν οὖν οἱ εκ Θεῶν τοῦ κωτεέχόμενοι,. 

τιάε τεξὶς δάζοινιε Ζευπε ; {εὰ ᾿ἰάδπι 
Απηϊάες, σοτίε Ουεϊξεγγίαηαβ, σὰ 
οτηϊῆς, Πεΐηάε ἄλλως σε ἢν καὶ Ατῆ!- 
ἀεβς Τοτῖρταπι Παθεῖ, εἴ σότε οτλϊτεῖς. 
δὶς ἱτεγατγη σ. ἰϊ. (ἐξξ, 3. ἄλλως σε ἢν 
καὶ μαῦεῖ Ατ πές. 

9. ὥσπερ) Αἰ Πεπερὰβ ν, Ρ. 226. ὥσε 
περ ὅταν φέγγος ἐν νυκτὶ παρῇ,-τοοὕτω 
καὶ σὸ Αὐτολύκουικάλλος πάντων ἐφέλ- 
χκεσαι τὰς ὄψεις ἐφ᾽ ἑαυτό. ὈΌΪ δηΐς 
ΒΟδντεΙρ Περυΐεγατη ἄδεγας τίσ! ας 
τὰς τερετῖαβ ἰη Οοαά, ἀυοῦυς. ΜδΑ- 
ΧΙΠῚΙ ΤΎΤΙΪ ἱπγιτατίοποπὶ Οτγαῖ, χχὶν. 
4. ἀπηοῖανῖ Ζειπε. 
ὁρώντων) Αἰδοπθβ: σῶν παρόντων 

οὐδεὶς ἦν ὃς οὐκ ἔπασχε σι οἴ οεἴ. ἴῃ ἜβΆΩ, ̓ ς 

νογᾶη} ἰθξεϊοΠ 6 ΠῚ Δδποίοαϑβ οὐδεὶς δ΄ ὅστις 
οὐκ ἐσ. σι. 51ς Ογτορ. '.. 4. 25. καὶ 
οὐδένα ἔφασαν ὅντιν οὐ δακρύονε᾽ ἀσο- 

στρέφεσθαι. ὉΌΪ νἱάε δπποῖαϊία. δἰ ἀς 
γέπαι. ν. {εξξ. 33. ϑεαθεῃβ μέν γε ἢς 
᾿τδγὰ πῇ εξ σᾶρ. νἱ. 7. 

σιωπηρότεροι] Αἰπεπδραβ σιωσπηλότσες 
66ι, ᾳυοά εἰ (οάά. 10τῖρι! τεπεηῖ, εἴ 
Ρτϑοΐογε παρογαβ Βαάϊίογ. 

10. Πάντε:) Αππίάες ὥπανσες εχ 
ἢ. 1. μαῦεῖ. ϑεηυθηθ γοργότεροι ὕτῸ 
ναϊραῖο γοςγότερον Ἰάοτα Ατἰάε5, ἐεὰ 
Ουε]ξεγθγίαπαβ, ἀδάϊε, Ιάοπὶ νοϊαϊε 
͵άτὰα οἰϊπη ἢ, 1. τοί ϑιερβαπὺς 
σοτηραγᾷηβ Ουγορ. ἰἷν. 45» 3: μείζους 
Φαίνεσϑε παὶ καὶ λίους καὶ γοργέτεροι ἢ 
πρόσϑεν ἰδεῖν, Ῥείπτης νυ] σαΐαπι οὐ πὰ 
ΒΑςΠΐο ἀεξεπαϊε Ζευπε. ΑΙΙυά [ὐπ} 
γοργὸν ὁρᾷν, αἰϊυά γοργὸς ὁρᾶσϑαι. Τ1,6χ- 
ἴσοῦ Μϑτυηι δραὰ ΑἸθοττ δά Ηείγ-. 
ΟἤΤα πὴ Τα νοΟΔ Ό.}]0 γοργὸς Ἔχ. Ὦ..].. 
Ροίαἰς γοργότεροί 9’ ὁρᾶσθαι καὶ φοβε- 
ρώτεροι φθέγγεσθαι, ησᾶτη ἰεξιοποπα 

͵ 

πα υῸυὰ. Ύ  νΝ πὰ αν ὖν νυν γυνευνσ ν" ὙΨΆΝΗΝΝ Ν ΣῸΝ Ὰ ΝΠ 
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ἀξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐξ ἄλλων, πρὸς 

τὸ γοργότεροί τε ὁρῶσϑιωι καὶ φοβερώτερον φϑέγγεσϑαι 

καὶ σφοδοότεροι εἶναι φέροντωι" οἱ δὶ ὑπὸ τοῦ σώφρονος 

ἔρωτος ἔνϑεοι τώ τε ὄμματω Φιλοφρονεστέρως ἔχουσι, καὶ 

τὴν φωνὴν τυροοτέραν ποιοῦνται, καὶ τὰ σχήμωατω εἰς τὸ 

ἐλευϑεριώτατον ἄγουσιν. “Ὰ δὴ καὶ Καλλίας τότε διὼ 

τὸν ἔρωτα πράττων, ἀξιοϑέωτος ἣν τοῖς τετελεσι μένοις 

τούτῳ τῷ ϑεῷ. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπή ἐδείπνουν, ὥσπερ 11 

Φίλισ- 
Γ.: Ν 7 Ν 7 "Ἔ ἱρὰ ςς 

“Ζος δὶ Ο γελωτοποιὸς, Ἀρουσῶς τὴν ϑύραν, εἰσ ὲ τῷ υτῶ- 

- 2 ΄ ᾿ »-»" ἀν ΄ 

τοῦτο ἐπιτεταγενον φῳύτοις ὑπὸ κρείττονός τινος. 

κούσαντι εἰσωγγεῖλωι, ὅστις τε εἴη, καὶ διότι κατάγε- 

σθαι βούλοιτο, συνεσκευωσιμένος δὲ τηαρεϊνωι ἔφη τπἀάντω 

τὰ ἐπιτήδειω, ὥστε δειπνεῖν τἀλλότριω. Καὶ τὸν παῖ δὼ 

δὲ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι, διώ τε τὸ φέρειν μηδὲν, καὶ διὰ 

τὸ ἀνάριστον εἶνωι. ὋὉ οὖν Κωλλίας ἀκούσας ταῦτω, 12 

εἶπεν, ὠλλὼ μέντοι, ὦ ἄνδρες, οἰσιχρὸν στεέγής γε φϑονη- 

Ῥτγοθαθας ΑἸθεγε. Οορυϊαπι σε οπιῖῖ- 
εἶς Ατἰ β!άθ5 Οε!ίεγογι. 

φέροντα!) Ατιβίάξθ. φαίνονται Τιεοη- 
εἶαν. εἰ Θιερῇδπιβ ἴθπηειε ρτγεθΐεγε- 
Ῥαηϊ: πᾶπὰ νεῖῦα πρὸς τὸ γ. εἴ (εῖ. 
Ῥεπάεπε ἃ γῦρο φέρονται, οαἱ τείροη- 
ἀεὶ {εηθηβ ἄγουσιν, υὐ τεξὶβ τηοπαϊῖ 
Ζεαης. 

φιλοφρονεσπσέρως} Ταπτὶπα φΦιλοφρονέσ- 
τερον, ταλγρῸ ΝΊΠ]οἰΓ, φιλοφρονεστέρων. 
Δεϊπάε εἀά. νετὶ. ἐλευϑερώτατον ἀδηῖ. 

11. κρούσας) ϑοίεππε ἀξ ἔογι θυ 
Ῥυϊαπάϊ5, Ὁ] 415 Δα πα τὶ να]τ, ἰτο τα 
χκύστειν ; (αἱ να]ς εχίγα, ψοφεῖ, ογαρδῖ 
ἴοτεβ. Ἔχτγουα πὶ ἀρευ πᾶ. απΊτΟΥ 
ἀϊοϊτατ ὑπακούειν ρυ]αητὶ, εἴ ἀπίε- 
αὐδᾶπὶ δαπηϊτατὰγ ΠΟΙ ρε85, πη ηοίαγα 
ἀοτηΐηο, εἰσαγγέλλειν. Ηρ νεῦρα 
ῬΙατθι5 Ἔχε πιρ} 5 ΠΠΠαθγας ΒΔΟΠΙ ἀἢ- 
ποιβτο Ἰοησα δά ἢ. ]. 

βούλοισο] Αἰμεπεθύβ Ρ. 614. εχ ἢ. ]. 
τοῖα! βούλεται-τεῶσπε καὶ δ. Εχ εο- 
ἄδτα ναϊδπαϊιπι σε δηῖθ. παρεῖναι ἴῃ δὲ 
ταυζαγιι Ζεῦμηα. (είθγα τ ΠοπῖΟ τὶ- 
ἀϊσα!5 τι ἀϊσυ]α παηοίαι! νὰ] ἀοΏλῖ ΠΟ 
ἦε ἀάἀνεπία ἴο : αυο ξαοϊαητ ορροῆιᾷ 
συνεσ». τὰ ἐπιτήδ, εἰ δειπνεῖν τἀλλότρια, 

πιέζεσθαι εἴ φέρειν μηδὲν, 4156 ΧΡ] Ϊσα- 
τοη6 ΟΠ ἐσεηῖζ, 

12. στέγης γε φ"ϑονῆσαι] ““Τυτρε εἤξεὶ 
Ποὺ οεῖῖθ, ἢ ἀοπιο δὰπὶ οχοϊπάοτγο, 
πὸ ᾿πιγοπητεγα ουϊάδηι γε] πιὰ5, εἰῇ 
4 φυϊάςην ποπ εὔξε τὰγρε, ἢ ποῃ 
δατηἰττεγεῖοῦ δά σοοπαῖπ. Ααΐ δχῖτε- 
ταὰσπὶ ἤοο νἱπὶ Ἰοοὶ σοητιηεῖ, δὰ 
ποίοϊο 400 ἰϊπα!ατ,. Ησοο νεῖοὸ ἀμπ- 
Ὀίαπι νἱάθτὶ πο ἀεθοῖ, τὸ σκῶμμα 
εδ Ἰοσὰπι ΟΆ}}1:8.᾽ 5816. δὲ Ὥ. ]. 
γγεῖκε, οὐπὶ απὸ μ᾽λπ8 Γδπτῖγα ν]άεο 
Γαηϑῖαπι, ααἱ ψεῖρθα Ὠδρο στέγης γε 
φϑϑονῆσαι στὰ νΌΪτὰ Πλ] οὐ δογά 89 σο- 
τετητα! 86 Ρίεηο ρτοπυποίαϊα τα δ ἃ 
ΟἌΠΠὰ ρυταῦαῖ, 80 π0}1}Ὸ πηοάο εἴς 
Ποϊαπὶ νὶτὶ ἀοξιὶ, αὐ (Α]}}ὁ6 ἀϊδῖα πὶ 
ἤσα!!ς σκώμρματι νἱάοτὶ ροίς. Ιταααεξ' 
Ρειτίηεε σκώμμα δὰ ῬῃΠΡρΡὶ τἱάϊσα]αν 
αὰξβ Ἰανθηὶ Αὐτοῖϊγοο τηϊται οπθση (8]- 
ἴεπι ὀχῖοταυθγα ἀεθεραηζῖ, σαπὶ (4118 
Δηῖθρα πὸπ δά ε ν᾽ ἀδτὶ ἀρθεαῖ, 
Θιοά νἱτοβ ἀοξῖος {δε "τ, εἰ Ποος 
αυοὰ ΟΔΠ}145 ναΐτα πὶ ρα οτὶ ἀπγδῖ] ἀϊ- 
Ἰξεπτεῖ δ ογναῖ : ἀγηδηΐαβ ΘπΙπλ ΔὉ 
τη δῖ [αα ἀϊέϊα ὁπηηΐᾶ ες [λξϊα ἱπρτὶ- 
τηῖς ῥγοθατὶ εἰ Ἰασάατι σαρίαπῖ, 8εά 
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σαι εἰσίτω οὖν. Καὶ ἅμα ἀπέβλεψεν εἰς τὸν Αὐτόλυ. 

δηλονότι ἐπισκοπῶν, τί ἐκείνῳ δόξειε τὸ σκῶμμώ, Ι 

13 εἶναι. Ὁ δὲ, στὰς ἐπὶ τῷ ἀνδρῶνι, ἔνθα, τὸ δέπνον ἦν, 

εἶπεν, ὅτι μὲν γελωτοποιός εἰμι, ἴστε πάντες, ἥκω δὲ 

προθύμως, νομίσως γελοιότερον εἰνώ! τὸ ἄκλητον, ἢ τὸ 

κεκλημένον ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ δέπνον. Κατακλίνου τοίνυν, 

ἔφη ὁ Καλλίας. Καὶ γὰρ οἱ τυτἀρόντες σπουδῆς μὲν, ὡς 

14 ὁρῶς, μεστοὶ, γέλωτος δὲ ἴσως ἐνδεέστεροι. Δειπνούντων 

δὲ αὐτῶν, ὁ Φίλιππος γελοῖόν τι εὐθὺς ἐπεχείρει λέγειν, 

ἵνώ δὴ ἐπιτελοίη, ὥνπερ ἔνεκω ἐκωλέῖτο ἑκάστοτε ἐπὶ τῶ 

δεέπνω. Ὡς δ᾽ οὐκ ἐκίνησε γέλωτω, τότε μὲν ἀχϑεσϑ εἰς 

Φωνερὸς ἐγένετο. Αὖθις δ᾽ ὀλίγον ὕστερον ἄλλο τι γε-. 

λοῖον ἐβούλετο λέγει. Ὡς δὲ οὐδὲ τότε ἐγέλασαν ἐπ᾽ 

αὐτῷ, ἐν τῷ μεταξὺ πωαυσώμενος τοῦ δείπνου, συγκώ-. 

ιλυψάμενος κατέκειτο. Καὶ ὁ Καλλίας, τί τοῦτ᾽, ἔφη, 

ὦ Φίλιππε; ἀλλ᾽ ἡ ὀδύνη σε εἴληφε; Καὶ ὃς ἀναστε- 

νάξας εἶπε, ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, ὦ Καλλίω, μεγάλη γε. 

Ἐπεὶ γὰρ γέλως ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλωλεν, ἔῤῥει τὼ ἐμὰ 

πράγματα. Πρόσϑεν μὲν γὰρ τούτου ἕνεκώ ἐκωλούμην 

ἐπὶ τὰ δέπνω, ἵνω εὐφραίνοιντο οἱ συνόντες, δὲ ἐμὲ γε- 

λῶντες᾽ νὺν δὲ τίνος ἕνεκα καὶ καλέϊ μέ τις ; οὔτε γὰρ᾽ 

ἔγωγε σπουδώσωι ἂν δυναίμην μᾶλλον, ἥπερ ἀϑάνατος 

γενέσϑαι, οὔτε μὴν ὡς ἀντικληθησόμενος κωλεῖ μέ τις, 

8δ,.».8 
ΟΆ1}Π145 ἢϊο Ππιρ]ϊοῖϊτεγ Αὐτοΐγουτη ἃ8-. αυυτη ἀλλ᾽ ἢ τανοσδῆξ οὐτὴ Βᾶ- 
{ρι εἶτ, αὐ ἀϊΐσατ εχ ναϊτὰ ραετὶ ταοθ- οἤο, οὰπὶ τεδεῖαβ εχ ϑίερῃδηϊ ἐπηεῃ-ἰ 
ΠΙΠΊ ταὶ, χαϊά ΠῚ ἀε πόνο ἢος πόθο ἀαιίοηε ἀεάϊῆει Ζευης,. 
ἃηῖοα αὐάϊτο (εγπιοπὶβ ρόπεῖε νἱάθα- εὐφραίνοινσο) Ματῖρο ΨΠΠοΙΠ ΟΠ ἀπὶ 
τατγ, [τὰ Βγοάδθο εἴίατη ν]ίυτῃ εἴ. Τποτὶ εὐφραίνοντο ἀαῖ. Ψατγαπι ἱπιρετ-,- 

14. ἐν τῷ μεταξὺ) [πίετγιπ, εἰμτη ες. ἴεξι! αἱὰπῇ ποη δἀπηϊτίετε ν᾽ ἀεπίογ 
ἐεγὶ σαπαδαπί. ἴτὰ Ζεαπε. Μ|ῃὶ ρΡο- ρτεοερία α. Ηεγπιᾶπηὶ δὰ νὰ Σήγον 
τοὺς νἱάξτατ ἀϊέξγα πη ρτὸ μεταξὺ δὲι- Ρ. 8ος. 
πνῶν ἱπαύσατο, αὐγηπηριί σωπαπι εἰ γα- καλεῖ) ἘΠῚ ῥτὸ ἕαΐατο αδεατίοτς, 
μηδ σαῤὶίε σείαίο, ααοὰ εταῖ ρα άἀοτίὶβ ἴβά ποῃ Αἰεϊοὶβ {στ ρτογι Ό 5, καλέσει, 
τοὶ {τι εἰδε Πρπαπα, αἰ ἴῃ Ογτορ. ν. πέὺ ορὰβ ϑιερπαηὶ σοη͵εέϊοτα ΡΝ 
τ,,2- τι τεέξϊο τηοπαῖς Ζευπε. 

15. ἀλλ᾽ ἦ] Μίτοι Ὑ επκίαπι δη- ΐ » ὅρα λδμα 
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ἐπεὶ πάντες ἴσασιν, ὅτι ἀρχὴν οὐδὲ νομίζεται εἰς τὴν ἐμὴν 

οἰκίαν δεῖπνον εἰσφέρεσϑωι. Καὶ ὥμα λέγων ταῦτα ἀπε- 
Μύττετό τε, καὶ τῇ Φωνῇ σαφῶς κλαίειν ἐφαίνετο. Πάν- 1ὃ 

τες μὲν οὖν πιαρεμυϑοῦντό τε αὐτὸν, ὡς αὖϑις γελασό- 
μένοι, καὶ δειπνεῖν ἐκέλευον" Κριτόβουλος δὲ καὶ ἐξεκάγ-" 

χασεν ἐπὶ τῷ οἰκτισμῷ αὐτοῦ. ὋὉ δὲ ὡς ἤσϑετο τοῦ 

γέλωτος, ἀνεκωλύψνατό τε, καὶ τῇ ψυχῇ παρακελευσά- 

μένος Θ᾽ αῤῥέιν, ὅτι ἔσοντωι συμβολαὶ, πάλιν ἐδείπνει. 

ΙΑΙΡ  ἯΠ{. 

ΞΩΣ δ᾽ ἀφηρέϑησαν αἱ τρώπεζαι, καὶ ἐσπείσαντο καὶ 

ἐπαιάνισαν, ἔρχετωί τις αὐτοῖς ἐπὶ κῶμον Συρακόσιος 
ἍΜ 2" 3 Ζ 3 Ν ΧΩ Ν 7 
ἄνθρωπος, ἔχων τε αὐλητρίδα ἀγαθὴν, καὶ ὀρχηστρίδω 

τῶν τὰ ϑαύματα δυναμένων «ποιέϊν, καὶ τταϊδον τῦάνν 

γέ ὡραῖον, καὶ πάνυ καλῶς κιϑαρίζοντά τε καὶ ὀρχού- 
.ν ᾽ ἧς « ͵7 ΣΙ ᾿, 

μένον. Τάῦτω δὲ καὶ ἐπιδεικνὺς ὡς ἐν Θ᾿ αύματι, ἀργύριον 
κε ͵7 ΕῚ ΝῚ ΕῚ -“ « Ν Ε Ν 3, ς ἊΝ 

ἐλάμβανεν. ᾿Επεὶ δὲ αὐτοῖς ἡ μὲν αὐλητρὶς ηὔλησεν, ὃ δὲ 

εἰσφέρεσθαι! ἙΔά, νεῖῖ. προσφέρεσθαι 
ἄδηι 

τ6. αὖϑι,} 1. ε. ροῆεα, ἴπ ροῆε- 
τατη. [Ξοποϊανς εὐθὺς τηδὶεθαᾶῖ, 
ὨΏ]Π] πὰ ἰάοπεδπ) Οὗ σδυίατη. 

“σῇ ψυχῇ παρ.) Ἀϊάΐσα]ε, αὐ τηᾶρ- 
παπὶ δἰϊαυοά ορὰβ Δρργεατγιι5, ὰἱ 

 Ογγὰβ δρυὰ ποίήτωτῃ ἱ. 4,13. διωκες- 
λευσάώμενος ἑαυτῷ τολμᾷν, εἰσῆλθεν. 

᾿ ἔσονται συμβολαὶ] δγρηδοίας σα οοη- 
ψίνία δυὶϊ εοπνίνία τῤίᾳ σορίταθαῖ 
Ζευης, γὐψκς εχ Ῥο]ϊαοὶβ ’οοο νὶ. 28. 
παρεχόμενος συμβολὰς τὸν γέλωτα ἰπ- 
τετργεϊτα θαῖαγ δ εἰίκε ; πειῖεγ δρῖε, 
ὕιτ συμβάλλειν σινὶ μάχην εἰξ δογιξεννε 
Ξώρπανα, ἢς συμβολαὶ Ὦ. 1. ΤὯπὶ ῥκο- 
πα, ῥγαίϊα, δὰ εξ δΔηϊπητη νεΓὈ 5 
Φοπῆτγγηαί [οτιίτογ ρετεπάα. Εἰάϊουϊε 
πιὰ! δγηθίραο νεγῦο νεὶ συμβολὰς 
λόγων νεὶ συμβολὰς δὰ σαηδτῃ ςο]]- 
ἴλς Πρηϊῃςαῖ. 

ΠΟ δρ. 11. τ. ἐσαιάνισαν] Ῥ]αίο 5 γπι- 
ῬΟΙΙ {εξϊ. 4. Σωκχράτους διιπνήσανσος 

καὶ τῶν ἄλλων, σπονδά; τε σφᾶς ποιή- 
ἔκσϑαι καὶ ἄσαντα; τὸν θεὸν καὶ τἄλλα 

ἊΝ, ΄ ΄ Ν ΕΣ 7 5 

τὰ νεμειζόμενοι, τρίπεσθ κι πρὸς σὸν σ΄ό-- 

“σον. Οτγάϊποπη σοην}ν} ἐπατγαὶ ΡΏϊ- 
1.}}}ὰ5 Ατῃμοηφοῖ ἰχ. Ρ. 408, καὶ δὴ δὲ- 
δειεγνήκωσιν αἱ γυναῖκες" ἀλλ᾽ ἀφαιρεῖν 

ὥρα ᾽στὶν ἤδη τὰς τραπίζας, εἶτα αρώ- 

φορήσαι, ὁσεισῖα κατα χίξιρῶν ἐκαστη 

καὶ μύρον σι δοῦναι. ϑεά Πὶα τυϊϊοτῖ- 

Ῥὺ5 συπὶ δα ΠΕ Πα ΠῚ ΡτϑεθειΓ: 
νιγῖβ ὥοὸπ δάεξεο (ο]θγη δ ὉπΡΌδπίὶ 
ὉΠῸ5 ἴῃ σοην νη: [πατῇ ἰδτΊ ἢ 
εἴ ΡΥ ὈΙτα πὴ ἕαϊς ἴῃ ααϊρθαΐάατα τ6- 
Παπῖαγ ἰοθα ρμοείδταπηι ροῆία ἰἴπ 
Αἰεὶ ἰχ. Ρ.. 409. (41Π|5 σοην]- 
νἷβ ἀπραθητοτῃ ριθοῦοτα ρατγᾶθδί, ςὰ 
Βοογαῖεβ 6] 5 υἱπῇ τοσυζαῖ, 

ἐσὶ κῶμον) Ρίαἴοπίβ πρὸς τὸν πότον 
φοπιρᾶγανὶξ Ζευπε. ϑεὰ σύτος εῆ 
σοηνναητ τη : χκωράζοντες ἴοτὶ5. δά- 
νεηϊαης δά οοπ'᾽ Ροϊδηῖο5. 

ἀἰε ἰάετη Ζευπε. ϑυτγασυῇιβ ὨΟΠῚΟ 
400 ποπηῖπε ἀρρε!]αῖαβ. ἔαετῖῖ, ἵἴξπο- 
ΤΆΤ Ὧ05 ΧεπορὮοη νοϊαΐξ. 

“2 ον, μὲν αὐλητρὶς} Ψψαυϊξαϊαγα [ 

αὐλησρὶς μὲν εχ Αὐἰἤϊάς φςορςαὶς 
Ζεαηε. 

οὐ ὧς κα 

Θοηθπθηϑ. 
τε ῬοΙ͂ κιϑαρίζοντα εχ ΑτΠ]άς δάᾳ!-. 

το 
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σαῖς ἐκιϑιάρισε, καὶ ἐδόκουν μάλα ἀμφότεροι ἱκανῶς 

εὐφραίνειν, εἶπεν ὁ Σωκράτης, νὴ Δί, ὦ Καλλία, τελέως 

ἡμῶς ἑστιος. Οὐ γὰρ μόνον δεῖπνον ἄμεμστον παρέϑη- 

κας, ἀλλὼ καὶ ϑεώμωτω καὶ ἀκροάματω ἥδιστα παρέ-, 

3. χεις. Καὶ ὃς ἔφη, τί οὖν, εἰ καὶ μύρον τις ἡμῶν ἐνέγκαι, 

ἵνα; καὶ εὐωδο; ἑστιώμεϑα ; Μηδαμῶς, νὰ δι ὃ Σωκράτης. 

“Ὥσπερ γάρ τοι ἐσθὴς ὄλλη μὲν γυνωικὶ, ἄλλη δὲ νμρ.: 

καλὴ, ὁ οὕτω καὶ ὀσμὴ ἄλλη μεν ἀνδρὶ, ἄλλη δὲ γυναικὶ 

τρέπει. Καὶ γὼρ ἀνδοὺς μὲν δήπου ἕνεκώ ἀνὴρ οὐδεὶς 

μύρῳ χρίετωι. Αἱ μέντοι γυναῖκες, ἄλλως τε καὶ ἣν 

νύμφαι τύχωσιν οὖσαι, ὥσπερ ἡ Νικηράτου τοῦδε καὶ ἡ 

Κριτοβούλου, μύρου μὲν τί καὶ προσδέονται ;: αὐταὶ γὰρ 

3. Λὶ μένσο] Ατιβίᾷος αἵ γε μὴν 
--νικηράτου σοῦδε Παῦεῖ, εἰ Μαυτεταβ 

γᾶτγ. [εξϊ, χὶσχ. ο. 9. αἵ γε μεὴν----καὶ 
ὅταν---Ν κηράπον ας χούχον καὶ ἡ Κρι- 

τοβούλου εχ Ὦ. ᾿. ροίαϊε, Πε Νίςοτγαῖῖ 
ὈχοΙδ νεσγώμῳ εἰξ πῆγα ἵν. 8.-πτϑαϊσο 

« δἀαίτατη ὅταν μοί ἢν Ταδάεηιε γιδῖο- 
το Υ. Γν Χ Χ ΧΙ. 7. γεόξθ οαλῆϊ, αἱ β]οἵς- 
ἴατη, ϑιερῷαηαβ, [εοπο], εἰ ἔδουτὶ 
Ἑάϊτογεβ. [πα Ατιίάς Οοάεχ συεὶ- 
ἘγΌ. Παῦεὶ ἤν καὶ νύμφοι, γ᾽ ιάςε δά 
σᾶρ. 1. {εέϊ, 8. 

μὲν τί καὶ σροσδέοντ αι] Νεραδιὶοπετα 

ὁχ Ατῆϊάθ αἀάμππι ϑιέρῃ. ἱμεοηεὶ. 
ὙγεῖΓ. εἰ ΒΔομίαβ ; Πα ααϊάδηγ μύρον 
οὐδὲν σι πο. εἰίατα Γοτίρεα πὶ πηαϊεθαῖ, 
ΑΡΘΗ͂Σ οοπίτα ἄθθετα ποραιο ποτ 
ΔΠϊγγηδηῖ Εγπεῆιὶ εἰ Ζοιηθ. |Π| τὰ- 
τοπετα εἀϊτ, ϑοογαῖεπὶ νε]]α ἀςσπιοη- 
{ζγατα, απραδπίαπι πλα] Ἰετὶ Ὁ5. σοηνα- 
πἶτα πιαρὶβ 4 8ΠΊ νἱτὶ5, δαίᾳαθ, ᾿π- 
ΡΠ Πα οαπὶ ἴροπίς ἢηΐ, ἀπηβυεηῖο 
ΠΥ ΟΝ αὐ 1 Ἰβίταγ σοττγίβῖε μύρου μέν σι 
φεροσδέγχίονται, ἰ. 6. ααρηἰέμπί, Ζεαπα 
νυ]ραῖαπι ἀεἴοηάϊε εἰ ἢσ ἰπίδγρτγεία- 
ἴὰγ: μα »ππίϊενες --ταἰφιεῖα σιϊάεηι τρις 
2μεπὶ ἐαξιῤεν ἀοβεγαπί, ( {ἐὸ μὲ ῥῥοη 
μη θηίο γπεαϊοογὶ «μὲ «εἰμ ποὐμη!) 
γηῖα ἐῤῥενποὶ (αὐταὶ εὐἰτα Τουτὶ δ᾽ νὰ ]0) 
ΜΉ ΘΗ ΜΗΣΙ γϑαοίοη, {δε μετι σεδοηο τεὐ μ7ι- 
ἐμ. 8684 αττίααα ἱπτεγρτείατοπὶ δά- 
νδγίαιαγ. [εαθης σοπιπῖα ἐλαίου δὲ 
εἴ σοῖ, Ζειαπὶ [οτρίαταπχ δάτῃϊπε 
δ γεῖκε ἢ ̓τληὰα. δαηΐεπὶ ἰητεγρτεία- 
τίοποπι ρτοθαῦδ νἱάδίασ, ἘΆθοχ ἴῃ 

νεγήοης βϑ[ σα ᾿πιεγργοίαπαϊ σααίας, 
αἱ Αἴτ,ν Ροία : μ᾽ ον ρας ἀμ γοη71:} δες 
Μοη ἀδ ραγζεης: σαν ἀ᾽ εἰ εδτηπέτμος εἰΐσα 
ἐη οπἱ αἰ, Μιτατα νυ] ραῖεθ Ιεδεῖο- 
Πἰ5 οοπ)θξτατα ίαπατγα οοπᾶταβ εῇ Μὰ- 
τεῖαϑ 1. ο. ναύταις γὰρ ταυτὸν δζουσιν τ: 

αὐδὸ πὶ 40 πος Ἰοσο γαϊάβ ἀἸϊεῆα 
εἴς νιάξταγ, εἰἰαπὶ ἥης ἱπίεγργεία- 
τίοπα ργοροῆία ἃ νῖγο ἀοέῖο, Εσαϊ- 
ἀετὰ ἸἰἸεέξϊοπεπι Αὐπὶάθρ οὐτὰ 8.6 - 
ΡῬμᾶπο. απῖσε ῥτοῦο. γυϊεο ετὰϊ μέν- 
τοι καὶ προσ. Ταμτπᾶ μέντοι ἀδῖ, 
Ατιβιάες ἢς Ἰπτογρτείδταγ: : αὗται πα- 
φὰ ἀνδρὸς μύρου οὐ πυροσδέονται;, σα 

ἑαυτῶν γὰρ ἔχουσι νύμφα, γε, οὖσαι- 
-πτΝαης. ἀσπηῦπι νἱάεο Αἰμοπθεαπα 
Ἰοσὰπι παπο [τὰ ΡοΙα δ Ἰθτο χν. Ῥ. 
686. ἀλλὰ καὶ ἀκροάμιαπτα καὶ ϑιεάμεοσῶ 
-ὀ᾿ὶ!νέγκαι τις ἡμῖν εὐωδίαν ἐστιαώμενθα 5 Η 

τ γυναικεία----ἀνδρεία καλὴς--ἕνεκεν οὐὖ- 

δεὶς μύρῳ χείεται' αἵ γε μὴν γυναῖκες 

ἄλλως σε ἄν καὶ νύμφαι--Νικηράτου τε 

σούτου καὶ ἡ Κριτοβούλου, μύρου μέντοι 
καὶ πρησδέονται" ναῦται γὰρ σοῦτο δδου- 

σιν" ἐλαΐου δὲ ποῦ ἂν γε σις καὶ πὰρ- 
ουσία ἀνδρῶν ἢ Ω] μύρου γυναιξὶν ἡδίων καὶ 

ἀπουτία ποϑεινοπέρα ---μὲν ἀλειψάμενος. 

δοῦλος καὶ ἐλεύϑερος----ἰλευϑέρων μόχϑων 

πρῶτον χρηστῶν καὶ χοόνου σολλοῦ δέ- 

ονται-οέσεσθαι, Αἀ ηπεπ Ἰοσυτῃ Οἀ- 
ΙΔ ΟΠ 5 ἀηποίαν!ε διατὶ Αὐτά θ πὶ 
ε Χεπορδοηίε ἰδιάατε ἢν καὶ νύμφαι. 
᾿εῖπαᾷς δαάπιοηα!ς οαπὶ Ἰπιεττορδτίοης 
Τοτὶ δεπάαπι εξ μύρου μὲν σί καὶ προσ- 
δέονται : εἀτίαὰς οογοδεϊοποτῃ ἷϊ ἀὰ- 
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᾿ 4 3 ᾿ ᾿ νι ᾿ς 3 . Ν τούτου ὄζουσιν' ἐλωίου δὲ τοῦ ἐν γυμνωσίοις ὀσμὴ καὶ 
» ε Ν Δ Ε Ὁ ΄ 

παροῦσω ἡδίων ἡ μύρου γυναιξὶ, καὶ ὠποῦσω ποϑεινοτέρω. 
Ν ἈΝ ͵7 Χ « » ,7ὕ »" 

Καὶ γὰρ δὴ μύρῳ μὲν ὁ ἀλειψάμενος καὶ δοῦλος καὶ 4 
3 ͵ ΩΝ «“ ΟΣ φῇ »,“9΄᾽ ε ΩΝ, "Ὗ΄’ ᾽ 

ἐλεύθερος εὐθὺς ἅπας ομοίον οζει" ὧι δὶ ἀπὸ τῶν ἐλευ- 
Υ͂ ἣν » » »" 

ϑερίων μόχϑων ὀσμαὶ ἐπιτηδευμιάτων τε πρῶτον, καὶ 
7 “Ἢ ΄ ᾽ ψ « -"»ῃ ΕΣ . 

χθόνου σολλοὺυ δέονται, εἰ μελλουσὶν ἡδειοιί τε καὶ ελευ- 
9, 3 ΕΠ Ύ χ ᾿ 3 “ ΄ Ν ΕΝ 
“Έριοι ἔσεσαι. Καὶ ὁ Λύκων εἶπεν, οὐκοῦν νέοις μὲν ἂν 
, ἋἊ, » « » Ν  Ἃ ΄ Ψ Ζ' Ε 

εἰη ταῦτω" ἡμᾶς δὲ τοὺς μηκέτι γυμναζομένους τίνος ὄζειν 
͵ » Ἶ , δὲ δ. γα ς ΄ 

δεήσει ; κωλοκογωθίοως νή Δι, ἐφη ὁ Σωκρατής. Καὶ 
Δ :, “ ν ΄ ͵ὕ ᾽ Ν ," 3 

πόθεν ἂν τις τοῦτο τὸ χρισμω λαώίθοι; Οὐυ μὼ Δι, εῷη, 
» Ἂν “Ἢ »“ "- δ ΝῚ 

οὐ πώρο τῶν μυροπωλών. ᾿Αλλὰ πόϑεν δὴ; Ὁ μὲν 
“' ΕΗ 

Θεόγνις εῷη, 

᾿Εσϑλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐσθλὰ διδάξεαι. ἪΝ δὲ κακοῖσι 
ἸΞυμμιγέης, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 

ἣν ἂν « ͵ “᾿ 3 7 κι." ἢ «7 ἈΝ Ν » 

κῶὶ ὁ Λυκὼν εἰπεν, ἀκούεις τωυτώ, ὦ υἱε; Ναὶ μῶὼ ΔΙί,Ὁ 
Ε « 7 Ν χ 7 ᾿ Ν μὸ ΄, 

ἐφη ὁ Σωκρατής, καὶ χρητωί γε. Ἐπεὶ γοῦν νικηφόρος 
ΕἸ ͵7 -» ," 2 Ν ͵ 

εβούλετο τοῦ παγκρατίου γενέσιδαι, σὺν σοὶ σκεψάμενος 

ἄστη αὖ Ἡ. ϑιερῆδπο ἔπηξε ρτοροῇ- 
ἴδλιη. Παπο ἰεξιϊοποτα Ατὶπιάθτι 
τεέξὶς ἐα Π  ᾿πιτεγρτοιδιατῃ νετθὶ5 παρὰ 
ἀνδρὸς μύρου οὐ τορησδέονται. πο 

ἀσυτανίτοτα πὶ ἐρτερίαπὶ δηϊτηδάνεγ- 
Φοπθη ηέπιο ασιϊε εαἰζ αἱ σορηἰτα τη 
ποη ἢατὶπὶ ρτοῦεῖ : τἀ] 6 τΟΧτὰ ΠΊ 
επορποηιὶβ ἰἴὰ τοδηχὶ, οὐ ἤρηυπὶ 
1πτεστορσαι οὶ δάἀιίεγογη, Ὁειογα πὶ 
νεῖῦα αὐταὶ γὰρ σπούτου ὄθουσιν [Ἰτὰ 
εηΐηι (στ εματη οεπία!ς νῖγ ἀοξιῃ- 
Γῆ) ποϊΐτπι οὐτὰ Ο(αίαυ ΟΠ ἰπῖεγ- 
ΡτΕϊατὶ : ἐῤμδ ἐπ ΚΜ ῥγο ππιρμεμΐο 
}μῖς πιαγες. Μουτοῖὺβ τυ! εχ νἰιἰοία 
Αἰπεπθὶ ἐοτρτατα ἐχίου)ρίοεις, Τα ρτα 
δηηοίαν!. (οηΐδηίαβ ΑἰΠσπΘΙ εἴ 
Ατιβιαϊς πτονῖϊ πλδ, οΐ τοῦὸς εἰ ἀεῖη- 
ΠΕρ5 τεσ! ἃ τῇ ἥ δηῖα Κριτοβούλου πὸ- 

τηεπ ἰηΐεγογαπ. ἔΠτεγῆὰθ ἐπὶ πὶ σοη- 
νἱνίο ἰητεγεταῖ. 

παροῦσα ἡδίων} Θμία βηιμ «ἀε!ὲ ἰα- 
δογ, ζογ ἐμά, ῥα !ελα εὐ βηπλίες αἰλέε- 
Ἰαγημ αἰγίμίες, Τὰ Υεῖίκε,, Χεπο- 
Ρῃοηεῖβ ἰοουτη τείρίσεγε νἱάθίυσγ Α- 
ΘὮΪΠ1ε5 Ταιίως 11, Ρ., 149, σ'άσης δὲ γυ- 

ναικῶν μυρωλοιφίας ἥδιον ὄδωδιν ὃ τῶν 

παίδων ἱδρώς. 

4. μὲν ὃ ἀλειψάμενος} Ατιϊσυ πὶ ἤσ 
ψυἶϊϑὸ ἱπίδγτα τη δυξὶοτα Αἴμαπεοο ἀ6- 
Ἰεῖα πὶ πΊᾷ}}π|, ἰῇ Ἰπη χει ὥπως ὁ 
ἀλειψάμενος, καὶ δ. κ΄ ἐλ. 

χρόνου] Αἀάϊταπη πολλοῦ Βίερ απ 5 
αἰετγιίοο ποῖανὶϊ, ἥπε ποίᾳ τεσερὶξ 
γνεῖκε, αυοά νοσδθυϊαπὶ ἀδεξ ἴῃ 
εὐἀά. νετοτὶ 5, ἱπιεγρταίατίοηα Ε1- 
ΠῚ εἰ ἀαπγηανῖ Ζευηςδ, τεέϊε πιο- 
ΠΘΏ8, ἢ τρολλοῦ φῬτοδεῖαγ, ἀεἤάεγασγὶ 
εὦ ἐπιτηδευμάτων ἤτπ!}6 δαάϊταπιοα- 

τὰτῇ ; ααοα ΑΥΠΕΠΘΘῈ5 τἀτηεῃ Ρτεθθεῖ, 
χρηστῶν αἀάεηβ ἀπε χρόνου πολλοῦ. 

Συμμιγέη:) Εχ ϑιερῇ. [ξουπάᾷ 
συμμιχϑῆς τερεῖς ΝΕ Κο, εἀά. σεῖς. 
εἰ [μϑοποὶ. συμργῇς ἀαηῖ, δἀνοτίδηιϊς 
ΓΊΕΙΓΟ, 

5. ἐβούλεπο) Εἰ σοη]εξζατα Τιδοποίᾳ- 
ΨἹ εἰ ϑιορῃδηὶ ὙΝ εἰβῖ5. εἰ Βαοδίαβ, 
εὐἀϊάετοαηι βούλοιπο---σκεψόμεενος, Ου͵ 5 
ται πε τὴ {ατπὶ ν᾽ ΔΕ! Πηῖι15, 

σκεψάμενος... αὖ] Ουὑπὶ Τεοπ- 
οἱανίο ὙΥ εἰϑίυβ εἰ Βδοῃῖυς σχενόμενος 
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Μὰ ,ὸνς Ν ἃ “- ν. ὦ ες ὧν ᾿ “' . ὮΝ " ᾿ 
ς οὖ. αὺυ; ς᾽ ὧν σκῇ ὔυτω ἐκανωτῶτος εἰνῶξφ εἰς τὸ ταυτῶ 
᾽ “ ΄χ ἘΈΣδὴ Ξ ΕΥ κ᾿ ὧδ 

θἐπιτήδεῦσαι, τούτῳ συνέσται. Ἐνταῦϑω δὴ πολλοὶ ἐ- 
΄ ε ΄ “᾽ν “" ͵ - Ψ κι, Ὰ᾿ Γ 

εφϑέγξαντο' καὶ ὁ μέν τις αὐτῶν εἶπε, ποῦ οὖν εὑρήσει 

τούτου διδάσκαλον ; ὁ δέ τις, ὡς οὐδὲ διδακτὸν τοῦτο εἴη" 
-“ ΄, « Σ ΑΥΩΝ 40} “Ἢ ͵7ὔ 

ἐτερος δὲ τις, ὡς εἰπέρ τι καὶ ὥλλο καὶ τοῦτο μωϑητόν- 

7 Ὁ δὲ Σωκρώτης ἔφη, τοῦτο μὲν ἐπειδὴ ὠμφίλογόν ἐστὶν, 

εἰσαῦϑις ἀποϑώμεϑια" νυνὶ δὲ τὼ προκείμενα ἀποτελῶ- 

μεν. Ὁρῶ γὰρ ἔγωγε τήνδε τὴν ὀρχηστρίδα ἐφεστηκυῖαν, 
Ν Ν Ν », ΄ 7 νΝ ᾿ΕΥΥ- 

ὃ κῶι τροχους τινώ αυτή προσῴεροντα. Ἔκ τούτου δὴ "υλεὶ 

μὲν αὐτῇ ἡ ἑτέρα" παρεστηκὼς δέ τις τῇ ὀρχηστρίδι ἀνε-: 

δίδου τοὺς τροχοὺς μέχρι δώδεκα. Ἢ δὲ, λαμβάνουσα 
« ᾿ "»"»-΄ " »"5ε7 ΄ 

ὥμωώ τε ὠςχειτο, καὶ ὠνερρίπτει δινουμένους, συντεκμιώιρο- 
Ψ» τ ΘΒ 5, ε »-Ῥο ὦ ε ᾽ « -“ ΄ 

μβενή, οσον ἔδει βίστειν ὕψος, ως ἐν ῥυθμῷ δέχεσϑαι αὐ- 

οτούς. ε ε τ Ψ Ἔρ᾽ Καὶ ὁ Σωκράτης εἶπεν, ἐν πολλοῖς μὲν, ὦ ἄνδρες, 
ν᾿ "» “ ᾿ς χ ΓΝ 4 »Σ"Ξ“ »"» Γ . 

»καὶ ὥλλοις δῆλον, καὶ ἐν οἷς δι ἡ τταὶς ποιέϊ!, ὅτι ἡ γυ- 
, ἢ » Νὰ 7) -" »»" Ν Ξ 7 

γρικείω Φύσις οὐδὲν χείρων τῆς τοῦ ἀνδρὸς οὐσω τυγχάνει, 
", λ ἀπ, 2 7 »“Ἢ᾽ “ ΕΣ « »“Σ΄᾽- »"» 

“νωμῆής δὲ κῶῴϊι ἰσχυὸος δέάται. Ὥστε εἰτις ὑμῶν γυνωικῷ 

Γογρίεγαηϊ, τεξζε, σὰ πη ἢ 46 γ βούλοιτο 
δηΐεα ἀξάοτίης, Νες εἢ Βϑο [ποποὶ. 
εἀϊτοηῖς Τοτίρταγα οτία Ἔσγοῦα ορεγᾶς- 
Τα ΠῚ, υἱ αἷς Ζεῦπα. 50! σεῖς συπῇ νἹα {- 
ἵεπι ραγιϊσυΐϊαπη αὖ ἀς ἔπτατα αἰϊαυᾶ τε 
6{{ε Ὦ. 1. ἀεθετε, νυ]ραῖαπῃ ᾿εξιϊοη ἐπα 
116 σὰπὶ 5ιθρῇᾶπο ἱπηπηαίαν!, ὭΟΠ 
τεοοτγάδξας τάτηεπ ράπογαίῖ! νἱξιοτία γα 
Ἀλστοῖγοο άπ σοητρῆξ, πες δάπυς 
{ρεγᾶγὶ ; ᾳυοά τεΐξε σοπίτγα Ἰεξιϊ πέτα 
βούλοιτο ταοπυῖς Ζεῦπα. [τάς [ἀρετ- 
εἴ, υὐ ρυϊετηυβ δχοϊ ἀξ Ρῥτορίευ 
ψεγθοτυτη ἢπητυάίπετη αυςἀδπΠΊ, 
αὐξ σορί(δτίοπε {πρρ]εγὶ ροῆξ τϊῃὶ 
Ὡοπ νἱάδηταγ ἃ Ζευπῖο. εῆκε 
ΙΓῚΪ5 ἀγραῖαγη Ὀγεν τεσ πᾶπο εξ 
δἰΐ, ασυατη αὐ Πεεο ἱπίερτα εξ ρατε- 
τῆυβ. ἘΒεέξϊθ. ἴεὰσ ἰἸδουηθ ἤρα 
ἀρροίυ!. -- 

τὸ ταῦτα] Ατίσυαπ) ἐχ {εσυ δ: 
ϑιερῇ. οὰυπὶ ὕεϊῆο εἰ  εἰκιο δά- 
{οῖνῖ. 
- 6. ᾽Ἔνσαῦϑα} Ταπίίηα Ταῦτα, υπᾶς 
«αὐτὰ οβθεοῖς (αῆαϊ!ο. Πεϊπὰς αὐτῷ 
εἶπε ἀδὶ τῆᾶγγο ΨΠ]ΠοΙ. - ροῆςα δά. 
γψέίε, εὑρήσκει, ψετατ Θἰἰδ πὶ ΤΠ ΔΙΡῸ 

ΜΉ ΙοΙῦ, ἀδε, εὑρίσκει εἀά, Ηξ]επῆς εξ 
(απαὶ. Ψ 

τοῦτο εἴ2] τὰ (αῆδὶ. Βιοάεις, 
Πεοηο]. ϑτερμαπιβς {στρίεγαπε ὑτο 
τούτου εἴη, αἴ ἀεϊπάε μαϑητὸν ρτο νὰ]- 
Βαίο μαϑητέον εἴ εχ επιεπάαδιίοης, 
Πεοποὶ. εἴ ϑιθρΠδπηι. 

8. τροχοὺς} ας τεΐεταπε Ατίεπη- 
ἀοτὶ ἱ. 68. τροχοπαικτεῖν ἢ μαχαίρας, 
σπεριδινεῖσϑαι. 
ραβῥα.}7 Εάά. νεῖι. δονουρεένους, 

ἄαπι. ϑεηυεπβ ὥσσεῖν, ἴογπηα ΙΟηΪ-᾿ 
ςα, Υεϊδυτα “εσαΐυς5 ΒΟΉ, πιυΐανὶξ 
ἴῃ ῥίππειν, 

ἐν ῥυπιμῷ] 1. ε. [αἰταπ5 δά πυπΊεγα τα 
ψεὶ τηνι πηι πη. 

9. ἦν οἷς δ᾽ ἡ σαῖς} Αἡδβῖάες Θυεϊ- 
{εγγίαπυς Παῦεῖ ἐστ ραπιὶ εχ ἢ, ]. 
Σῆλον δὲ καὶ ἐν οἷς ἡ παῖς. Οετῖς ᾿ηστ|- 

Τὶς εᾶ Ῥατγιίσυϊα δὲ τα σοἸ]οσαῖα, η΄ 
ἢ τταηςίεταῖυγ εἴ σοπ] πραγ σΌΓΩ ἦν, 
οἵ πὶ ἥδε σαῖς, τεξϊε Πα θε θυ πί οπηπία, 
Πεῖπάς εἀά, νεῖτ. ἀδηὶ οὐδὲ χεῖρον, 
{εὰ ΑἸάϊπα οὐδὲν, Ψῃ 

γνώμης---δεῖτα!] Τατρε νετίεδδέ ᾿ 
ἐπεκίε {ἐμ γαϊίονε σαγεπί. Ταίετῳ {ετιἢ 
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᾿: ε«» ΄ -“ ᾿ κ εν Ὁ» 

ἔχει, ϑιαῤῥῶν διδωσκέτω, ὁ τι βούλοιτ᾽ ἂν αὐτῇ ἐπιστω- 
͵΄ »" 

μένη χρῆσϑαι. 
ἢ “ ΄ ᾽ ΜΝ Ν ἃ ε ΠΕΣ 

Σώκρατες, οὕτω γιγνώσκων, οὐ καὶ σὺ παιδεύεις Ἐαν- 

εἰ 
Καὶ ὁ ᾿Αντισϑένης, ττῶς οὖν, ἔφη, ὦ τὸ 

Λ 3 Ἀν -“ Ν δ᾿ 3. Ὁ ἝΝ δὲ Χ ὅ4 
Θίππην, φΦλλω χρὴ γυνωικι τῶν ουσῶν, οἰμώ! σὲ καὶ τῶν 

᾿ ἊΡ »- ᾽ ΄ ͵] « 

γεγενήμενων, καὶ τῶν ἐσομένων, χωλεπωτατη:; Οτι, 
3 Εἰ ῖν Ν νὰ ε ἐν ΄ ΄ ᾽ 

εφη, ὁρῶ κ͵ὶ τοὺς ἐππιηκους βουλομένους γενέσθαι, ου 
ἊΝ ᾽ 7 3 Ἂς Μ᾿ ““Ἄ εἰ 

τους εὐπειϑεστάτους, Φλλὼ τοὺς ϑυμοειδέϊς ἰπσους κτω- 
΄ ͵7 ἣΝ Ἂ Ν 7 7 τ» 

μένους... Νομίζουσι γῶρ, ἥν τοὺς τοιούτους δύγωντωι κωτέ- 
ε , -“ ΕΣ «“ ΤᾺ » Ν᾿, 

χϑειν, ῥωυδίως τοις Ὑε ὡλλοῖς ἵπποις χρήσεσθαι. Κώγω 
δ Ἄς Ἀ 5» ΄ » ὉΠ γ- " ὥ, 

δὴ βουλόμενος ἀνθρώποις χρήσϑαι, κωὶ ομίλειν, τωυτήν 
΄ εἶ “ὮΝ .“ - Ψ ε « , »-“» 

κεκτήμαι, εὖ εἰδὼς, ὅτι, εἰ τωύτην ὑποίσω, ῥωδίως τοις γὲ 
" ε 5 δ »Ἅ τ “- ι 

ὥλλοις ὡπῶώσιν ἀνθρώποις συνεσομῶ!. Καὶ ουτος μεν 
ἃς 

Μετω 1] 
δι τ τὺ 7), Ὑρχο 7 7, Κα “ 5 

δὲ τοῦτο κυκλος εἰσηνέχϑη περίμεστος ξιφῶν ὀράγων. ΕἙὶς 

δὴ ὁ λόγος οὐκ ἀπὸ τοῦ σκοποῦ ἔδοξεν εἰρῆσθαι. η γ ξ 

οὖν ταῦτω ἡ ὀρχηστρὶς ἐκυβίστω τε, καὶ ἐξεκυβίστω ὑπὲρ 

ἴεητατη ϑοσγδῖῖὶα οταῖοηϊ ΠΏ] ΠῚ6 
ΘΟ ΘΏΙΓα ταέϊα σοηίαϊ : ἱρὶταγ νοτθᾶ 
αἰϊαπάθ Ἰ8ῖα ραΐϊανὶς ἀποίηυς (εο]α- 
ἢτ. ΤεπΊετε ! δεῖτα, εἴ ἐηγεγίον οὔ, 
αἱ τοῦζε Ππαῦεὶ ᾿πάθχ Ζευπίαηυβ. ῬτῸ 
γνώμης ἰάεπι Γἀπρα τηλϊεῦας ῥώμης 
Τοτρίαπι. Ετίατα Ὑγεῖκα ἴῃ νοσὰ- 
Ῥα]ο γνώμης ἀἀΠθῆϊ, εἰ ηαεοτῖς, φαϊά 
ἢ. 1. Πει ἢ Ορίπαϊυγ δυΐεσι αηϊνεγία 
εἴθ (υἱοί αι, ΥΕΥΜ ποί αι. Τλη] 8 
τοῦϊα εααὶ : ὥστε εἴτις ὑμῶν γυναῖκα 
ἔχει, ϑαῤῥῶν διδασκέτω, ὃ τι βούλοιτ᾽ ἄν 
αὐτῇ ἐπισταμένη χοῆσϑαι. Ῥαϊαν! 15]}- 
τοῦ νἱγ ἀοξὶ ἤφο τγεΐεστὶ δα γνώρεην. 
Αἱ ἴϊὰ ἰσχύος πὰ} ]ὰ ταῖϊο Παβρϑίτγ. 
ΒΟ σας εἰ ἰρίε νευαπιὶ δεῖσαι ἈΠ 1ογ 
1ηο] 16 χ δ ν᾽ ἀδέυτγ, αἴθ. ΟρροΠιίυπὶ 
οὐδὲν χείρων Ποτὶ ροίξαϊαι, λιᾶαθε ηἰ- 
ἘΠ πιυταπάστῃ οδηΐδο. 

το. παιδεύεις} Εάά. νϑῖτ, ργφίεν ἃ- 
ἢ]. παιδεύσεις παῦεπε, Οετογαπι 850- 
ογαιὶ5 ΠᾶΠ0 τείρου ποηδπὶ τερεῖης Ρ]α- 
(ἀτοῃ 5 ἀξ υὐἱ ταῖς οχ ποῆὶρο5 οᾶ- 
Ρίεπία Ρ. 337. εα. [λεἰΚ|1, εε σε Ἰ- 
᾿ὰ5 ΝΑ. ἰ. 17. 

οὖκ ἀπὸ τοῦ σκοποῦ] Ζευπῖϊ ἱπίετγ- 
ῬΓειαϊτοηθτη ογαΐίο λιο1 αἰϊεηα ἃ ἰοοο 
ῥΥΟΓΕΥΥΣ οἱ ε, ααῖρρε ου)ὰβ οοοαῆο 
ΔῸ ἃτῖε οἵ βχϑιηρίο (αἰται οἷ εταῖ 

Τὰ παῖα, τεξῖα ἀάτηπανι ΥΝ εἰῆζε, αυϊ 
Ρεγῖίπογὸ αἷΐ τε ροηί τ ϑοογατὶς δά 
νεγρᾷ ὅτι ὅρω καὶ σοὺς ἱπσικούς,. ἴπ 

πος δηΪΠΊ ΟΠΊΠ65 πᾶ σοη ηΠηξ, πε- 
ταϊπεπὶ ἀπ τα 18. ποὺς ἀς ἀοσεηάᾷ 
πκαλοκέγαθίᾳ. ἈΑἀάϊτ εχ 514 ᾿πιὲγ- 
ῬΓΕτα ΓΟ Τῇ ἀπὸ σκοσίοῦ, μάτην, σπτεριτ- 

Βτγενιῖοσ, γεῶητη εἴ 

“«εγιωμ ἀμ Ἰητογρτοίαιαγ ἽΝ ἜΗΚε. 
ΜΙΊΏΙ οταῖῖο ποῆ ἀπὸ τοῦ σκοποῦ εᾶ- 
ἄξπὶ οὔξ νϊἀείατ, ηυϑ ἐπίσκοπος εἰ 
εὔσποχος. Ἰαηπθ Χοπορθοι ἀϊΐοετγε 
γνοἹ ΠῸ νἹάξτωγ : ϑοογαῖας. ν᾽ [5 εῇ 
σοπηρατγατῖίοπα δα ογατῃ ἀοπηαηάοτα Π. 
ΟὐΠῚ πλυϊίετο ἀποοπάδ δοῦῖα εἴ νετς 
αἱ 5 ἀοίεη Ποηδῖη (ἀἀπὶ, σοπῖγὰ Αη- 
ἘΠΠε θη. ορτεσῖα δχίρημι. Ὑιάθο 
ΠῸπΟ οτἰᾶτῃ Γηρίπτη Πεθο. νεῖθᾶ δὰ 
᾿πιροττα πατ ΑΠτΠ 6 ηΪ5 αφο Π]οπεῖα 
τεΐετγε, ἰεὶ 

τι. Εἰς οὖν] Ταπτῖπα ἀαϊ εἰς μὲν οὖν. 
ἐξεκυβίστα) Ἐφξϊα ἢ. }. ἱπτεγρτγοῖα- 

τὰγ Δ εἶκε : 1π λος σίαιϊος {αἰναϊγῖκ 
Μμαμμμ εἰ φαῤηε ῥύονο 8 ἀαῥα!, εἰ γο- 
Ἰαία μμεβεν ἐος γυμνῇ ἰπ ῥεάες γένοίμία, 
“αῤα!. Ὠϊνεγίατα. επὶτὰ οἷ ἐκκυβ,- 
στᾷν ἃ κυβιστᾶν, αὐ Ὀφηὴ6 δαἀπιοπυὶϊς᾿ 
νἱγ ἀοέϊυξ. 

Αι ῃ 
σῶς, ἐναντίως. 
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αὐτῶν. Ὥστε οἱ μὲν ϑεώμενοι ἐφοβοῦντο, μήτι τάϑη, ἡ 

δὲ ϑιαῤῥούντως τε καὶ ἀσφωλῶς ταῦτα διεπρώττετο. 
Ν ς 7 » ἃν Δ “2 “ “ἤ 

19 Καὶ ὃ Σωκράτης κωλέσως τὸν ᾿Αντισί)ένην, εἶπεν, οὐταὶ 
͵7 ἢ ͵7 3 ΄. 5 9) ε φ. ΑΝ, 

τοὺς γε ϑεωμένους τάδε ἀντιλέξειν ετί οἰομύοι!, ὡς οὐχὶ 
ΚΑ Σ Ὁ ΦΨΕῚ 7, Ν εἰ ἡ “ 7 Ἀ ΕΗ 

κοι ἢ ἀνδρείω διδωκτὸν, ὅποτε ὠὐυτή, κωὶ περ γυνή ουσεὺ, 

13 οὕτω τολμηρῶς εἰς τὼ ζίφη ἵεται. Καὶ ὁ ᾿Αντισϑένης 
τ “Ὁ ἔνι ΄ς ων ᾿Ψ Ζ ΄ 2 Ἂν 

εἶπεν, ὠρ᾽ οὖν καὶ τῶδε τῷ Συρακοσίῳ κράτιστον ἐπιδεί-: 
ᾳ ἐ Ω Ὁ ᾿ β 

“ 7 Ν ΕΣ Ζ“Ὰ » “ 5Ν διδῶ »,.» 

ξωντι τή πόλει τὴν ορχήστρισο εἰσσειν, εν οσἰσῶσιεν ὠύτῷῳ 

᾿Αθηναῖοι χρήματα, ποιήσειν σάντας ᾿Αϑηναίους τολμῶν 
ε ͵͵ "-΄ »".7 ε Ἂν 5; 

Ἰ4ομόσε τωῶις λόγχαις ενώ ; Καὶ ὁ Φίλιππος, νὴ Δί, εῷη, 

καὶ μὴν ἔγωγε ἡδέως ἂν ϑεώμην Πείσανδρον τὸν δημηγόρον 

μωνϑάνοντω κυβιστῶν εἰς τὰς μωχαίρας, ὃς νῦν διῶ τὸ 

μὴ δύνασϑωιι λόγχαις ἀντιβλέπειν, οὐδὲ συστρατεύεσιϑαι 
τὰ σ΄ 5 " ς -“ » 7 

1 ἐθέλει. , Ἔκ τούτου ὁ παῖς ὠρχήσατο. Καὶ ὁ Σωκρά-- 
“ἢ 37 " 93} « Ν "»" Ν .« Ἂς »᾿»"5Ἤ 

τῆς εἰστεν, εἴδετ᾽, εῷη, ὡς καλὸς σωϊς ὧν, ὁμῶς συν τοις 
΄ 5“ ὕ, ͵7ὕ ἈἊ ὦ « , 5) 

σχήμωσιν ετε κωλλιίιῶν Φαίνεται, ἡ οτῶν ἡσυχίων ἔχῇ. 
ἈΝ. ε (δὲ εΥ 3 -" 5) Ν » δ 

Καὶ ὃ Χαρμι ἧς εἰπεν, ἐπώίνουντί εοικος τὸν ορχήστοσι- 

10 δάσκωλον. 

ἐφοβοῦντο) Ατἱῆίάες, εἴπ Οαε]- 
ξεγ γίαπαβ, ἐθορυβοῦντο Ὠαθεῖ εχ ἢ. ]. 
(εὰἀ 411 Εἰ τὶ ναἰσαταπὶ ἄδηι. 

12. ὡς οὐχὶ) Ταπιίηα ὡς οὐ ἀδτ εἰ 
(ξαθηβ οὕπω οαλὶτεἶς, 

13. ὧρ᾽ οὖν] ΝΥ εἶκε ἄρ᾽ οὖν ΓοτϊὈςη.- 
ἄσπὶ σοηίαϊς δίφας τὰ εὐἀϊάϊε οτα ὸ 
ἤρηο ἰῃτογγοσδίοηΐβ. Ρῖοπὶβ Ιοσο8 
Ὥπλ6ς ἀεπάεγαητὶ ἱπάϊοαυις Ηεἰπάοτέ 
244 ΟΠπατγπη δε Ρ. 73- συ] 5 ΕΠ δηπο- 

ἰαῖῖο {ατ15. σορὶοία 46 αἴτᾶαθε Γοτὶ- 
Ρίατγα, Γεἀ ἀὰ ὈΙτΑτ ΟΠ ἘΠῚ ΟΠ. ἘΠῚ τα] Πὶ 
ποπάυστηῃ Ἔχεπιῖῖ. Οδίογα πὶ Οογπαγί5 
ἴῃ Ργεξαδιοπα αὐ νει ]οηετὶ ϑυτροῦϊὶ 
ατΓαὲΙαας Ρατοπίοὶ εἰ Χεπορποπίεὶ 
Ρ- ταν πῆς Ἰοσὰπι τἀ παθδτη νἱτ οἵ ΠῚ 
τὰ οοτγί οὶ νοϊ αἷς : ἐπιδείξαντ, σὴν ὁρ- 
χηστρίδα" καὶ οὗτος νεὶ καὶ ὃ Συρωκού- 

σιος εἶπεν. αἴαυε ἰίὰ νεγῖς : Ῥγοϊηαε 
εἰἴαηι ἡμεῖς ϑγγασιο δου] αι {201,71 
7, μον, γμοαά οἵυτίαί! {αἰαϊνγτσεν ομέρηι-- 
ἀἰενί. Εἰ ἀϊο, Α ἀέρι ἐῤ]ὼ, ἱπφμῖ, “4[116- 
γε ες ῥεσμτπῖας, ζασεγε εἰεῖ, μι οὐπηές 
οὐ σοί. ϑοί ποεῖ υἰγὰπὶ ἀοξὶαπι νὰ}- 

Ναὶ μὼ τὸν Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης" καὶ γὰρ 

ξαϊα ἐοτρίαγα ποιήσει ν᾽ ἀείαγ ἴῃ Ἔσο - 
τεῦ ἱπάυχιθβδ, αυᾶτη ουτα Οαῇαϊΐοπε, 
Τιεοποϊανίο εἰ Βιεραπο ἴῃ ποιἥσειν 
τα :ἀταξ τεσθητίοτοβ ἙΙτΟΥς 5. 

14. Πείσανδρον] Εχ ὙΠαογάϊας ν]]], 
53. οἵ Χεπορῃοηῖ5, Ηε]]εηϊοὶβ 1]... 
ποίη, 4αθ ἴῃ σοτηρεάϊα Ανὶθας 
Ἰηζοτίρία ψετία τ ςσό. Ῥᾷσα 395. [γῆ- 
ἤταῖα 490. ρΡὈ] σα ἐχαρίτανι Ατὐῖο- 
ῬΠᾶμθβ. Ῥὰχ ψϑγὸ ἔυϊξ π᾿ σετίατπεπ 
ΡΠ οαπὶ σοπητηα, ΟἸγτηρ 5. 9ο. 
ΔΏΠΟ 4. Ανεβ ΟἹ. 91. 2. [υηῆγαϊα. 
ΟἸγπιρ. 92. Εαϊξ ἰβίταγ ΡΙΠῆταίας 
ΟἸγτηρί δα 5 οο. Ἰηϊτῖο ἀξπηαρορας. (ἰ- 
τηϊάϊταῖθ ἰηῆρη5. δάξο, ἃς ΡΟ σα ηλ 
Οὐοπιϊσογα πὶ ἱΓγ ΠΟ πῈ ΠῚ πηδγογείογ. 
ἘΠ πὶ ἰρίτατγ, αυοά ΨΥ εΙΚε ροίαϊς 
ἴῃ Πιραςαιίομα ἀθ ϑυπιροῖο Ρ. 97. 
Ριίαπάγαπη ἀδγηὰπι ΟἸγπιρίαάς 92. 
1. [ιΠὲ δημηγόρον, ηαἷρρε ααϊ εο 
ΔΠΠΟ ἃ ΤΠυογάϊάδ σοτη Πιογη σοί γ δὲ 
π᾿ φυδατίρθητ15 ὑγγᾶ 5 εοάδπι 8Π- 
Ὧ0 Ροπογῖ. 
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357 » .«“ ὺδὲ » Ν ἢ »"Ὕ» ΄ 5 -Ὡ“ 

ὥλλο τι τυροσενοήσω, ὁτί οὐδὲν ἀργὸν τοῦ σώματος ἐν τή 
τ ͵΄ὕ Ξ 5 ᾽ -“ Ἀ ᾿ Χ 4 τ 

ὀρχήσει ἤν, ὡλλ ὥμω καὶ τραχήλος, κ͵ὶ σκελή, καὶ 
-“ 2 ͵ .“ κ Ἢ 3 ἴω Ν ΄. 

χειρες ἐγυμνάζοντο, ὠσπὲρ χρή ὀρχεϊσί᾽αι τὸν μελλοντῶ 
ἃ, ΄ ΝΝ “Ὁ Ὡλ Εν ΨῪ. ᾿ 9) Ἂ Εν 

εὐφορώτερον τὸ σωμῶ ἐζειν. Καὶ εγώ μεν, εῷη, ττάνυ ἂν 
ε᾿ ΄ Δαν ͵7΄ ᾿ Ξ Ν ΄ δ. -“" 

ἡδέως, ὦ Συρωκόσιε, μάϑοιμι τὰ σχήματα παρὼ σοῦ. 
δ μὴ Ἦς ᾽ -“, 5, ΕἸ 3 Ἂς 

Καὶ ὃς, τί οὖν χρήσῃ αὐτοῖς ; ἔφη. ᾿Ορχήσομιαι νὴ Δία. 
-“ ᾽ Ων» -«“ « ᾽ὔ 7] 

Ἔνταῦϑω δὴ ἐγέλασαν ὥπαντες. Καὶ ὁ Σωκράτης μά- 
ΕἼ -. » ἴω ἢ} δεῖ ιν 

λώ ἐσπουδωκότι τῷ προσώπῳ, γελᾶτε, ἔφη, ἐπ᾿ ἐμοί ; 
΄ ᾿πο ὦ ν » τ Ὰ -“ 

τοτερον ἐπὶ τούτῳ, εἰ βούλομωι γυμνωζόμενος μῶώλλον 
ε ͵΄ ΩΝ » ὦ 5 7ὔ Ν Υ͂ Ξν τος ἢ ν' 

υγιαίμειν, ἡ εἰ ἥδιον ἐσϑίεν καὶ καϑεύδειν, ἢ εἰ τοιούτων 
7 ᾽ » δ ἐζ ς ἿΑ ἊΣ ΄ 

γυμνωσίων ἐπιθυμῶ, μή ὥσπερ οι δολιχοδρόμοι τῶ σκελή 
7 Ἂν νὸ ν Γι. 

μὲν -«πωὠχύνοντωι, τοὺς δὲ ὠμους λεπτύνοντωι, μηδ ὥσπερ 
« Ψ ΝΜ ἣν ᾿᾿΄ ἍὦἍ ῪἊῪΨ λ ἐν 

οἱ πύκτωι τοὺς μὲν ὠμοὺς πωχύνονται, τῷ δὲ σκελήῆ λεπ- 
Ε] ἯἩἢ »“"»ἭἪ » ͵ “ » 3ς 

τύνοντωι, ὠλλὼ παντὶ διωπονῶν τω σωμῶτι, των ἰσόῤῥο-- 

16. προσενόγσα)] ΜΊΠΙ [ογ] Ρεπάατα 
νἱἀευδίογ εχ αἴὰ Ρ]ατοπῖοο εἰ Χεπο- 
Ῥῃοπίεο νεγϊ ἔννσεῖν, Παδτη ἰεξϊοτὶ 
ποίατη Εεἢξ ραΐο, προσενενέησα.---ἘΠ- 
ἰάτῃ ἴῃ ΡΙατοπῖβ Θοτρῖα [εξι. 37. λέγω 
δ᾽ ἐ ἐννοήσας, ὅτι ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν τυγ- 

χάνομεν ταὐτὸν πεσονϑότες, ΒαΑΏ], αἱτὰ- 
40ε δὲ νοήσας τηα]ὶες ἀεάϊε (οτὶρίατη. 
νοεῖν εἰ ΠγΩΡ ΙΟΙ ΤΟΙ αλλ αἀνεγίεγε: 
ἐννοεῖν εἰ οορίίαγε, εἰ Πρηϊβοαῖ ρτϑοὶ- 
ΡᾺΘ οοσίίαίϊοπεηι ἐπ αἰῥεξέε γεὶ ἐμγω 
ἐἰα»π μόριαΐαηη. 

οὐδὲν ἀργὸν τοῦ σώματος} [πτε]]ρῈ 
μέλος. Αἰδμεπθοὺβ 1. Ρ. 20. τῆς δὲ 
Μέμφιδος ὀρχήσεως ἤρα καὶ Σωκράτης ὃ 
σοφὸς καὶ πολλάκις καταλαριβανόμενος 

ἐρχούμενος, ὡς φυρι Ξενοφῶν, ἔλεγε «οἷς 

γνωρίμοις, παντὸς εἶναι μέλους σὴν ὄρχη- 

σιν γυμνάσιον" ηυθτη Ἰοουτη νἱ τοί τ 
εἶξε, ἰαϊδεηίαγ ἱπίογργεῖεϑ ; πηεάεϊδτη 
πῸ]]ὰ5 ἐχοορίταν!ε. νοοΑα] τη Μέμ- 
φιδος, εχ [ρετγίογα ἴοοοὺ τγερειταγη, 
ἀεϊεπάμτῃ Ρίδπε εταῖ, 

ὥσπερ χοἣ] ΡΊδοες οοπ]εξζατα ὙἾ εἰ- 
{|| ὥσσε [οἱ θεπεῖβ : οατῃ αυᾶ Γεθ εη- 
τία θεηε οοηρταθηξ. 

τη. ἢ εἰ ἥδιον----ἢ ε ἘτηδΑ͂Ι ρτας εἰ 
ἀε δῦ νοϊαϊτ, αἰτεγατη οπγῆς Εάϊτο 
(δῇ. 
μὰ ὥσπερ] Νοη {εηυίτατγ, φαοᾷ σοη- 

Ταηδεοηὶ μὴ τεϊροηάεαϊ; ἰρίταγ Ζεὰπε 
περ ε αὶ οταϊ τη ὥστε ἐμοὶ τὰ 
σκέλη παχύνεσθαι εἰ ἢσ ἴπ τεϊϊ υὶς. 
γν εΚε τατρθαζατη νεγθοτὰ πη οτάϊπεπι 
ποίᾳ ἀνακολουϑίας ἄρατα ἐχουίαϊ, εξ 
ἴῃ ὅπε σορϊταπάμπτη εξ τηοπεὶ ἀλλ᾽ 
ὥστε παντὶ διαπονῶν εἴ σεῖ. ΜΙΒΙ ραι- 
οἷἶβ ἴπ Ἰοοὶβ ἀνακολουϑίας τα ἐχουίατο 
[ατιβέδοϊτ, τη πῖτηε νέο πος ἴπ ἰοσο, 
δὶ νεγθατῃ αἰηποά ἀεήἤάετο, εἰ 1ο- 
Οὐ νἸτοία τη Ραΐο εῆξ. 

ἰσόῤῥοπον “ποιεῖν] Τ)εῖποοΡ5 ἰπίεγεπάα 
Ραϊαῦαὶς Δ εἴΚκα, α85 πὰπο ἴῃ ἵεξὶ, 
20. ἰεριηίαγ: ἴπΠ αυδτ ΟΡΙΠΙΟΠΕταὰ 
εὐτὴ ἱπάπχηε ν᾽άδεαγ Πγη]!ταάο νεγ- 
ῬοΓγΏτΓη ἰσόῤῥοπα εἰ ἰσοῷφόρα. Ἰίὰ νετο 
ἀϊξιετίατη ῬΠΠΙΡΡῚ δὰ ϑοογδίετῃ [ὁ- 
1ὰπὶ Τρεξϊατεῖ, ασὰθτὶ εκ Ποταπα 
ετἰατῇ τῃδγατογατη (ρεάππι εἴ Πυτης- 
τΟΓΓ) ταῖς ἀείοτγηεπι ἔα ΗἙ ἢδτγ- 
γαῖ, ποίοϊο 4ὰο διέϊοτθ. Ψεγὰπὶ δχ 
114 ΡΆγαρταρΟ 20. ῥυΙΟΓ ἰδ πίιΠΊ Ρ8Γ5 
Ὠὰς σοπηπΊοάα τείγαῃὶ ροῖεῖξ ; δἱίθγα 
ἃ ψεΓΌ 5 πάθε Καὶ ὁ Καλλίας Ἰοσαπι 
ἰθατη πηαΐαγε πῇ νἱ 1188 ποη ροῖῆξ 
νἰάθτατ. Αἴᾳαα οπηπίπο {γαηΐροῆιϊο 
[Πλὰ ᾿πτεγρε!]!ατεῖ ΓΟ Πε πὰ ογαιοηἷβ ἢνα 
ἱπιειγοσατοποπ, αἰιᾶτη Ροῖδ ἰβαπὶ 
ἰπητογροϊατίοηςπ) τοξὶς οοῃτηπᾶτὶ ροῆξ 
ΠΟ Ραῖΐο. 

Ι, 



τ46 ΟΟΝΥΙΨΙΙ 
»"5Ξ Ν 99...» ἴω “ἢ ᾽ ͵ 

18 πον τυοιεῖν ; Ἢ ἐπ᾽ ἐκείνῳ γελῶτε, ὅτι οὐ δεήσει με συγ- 
ἃς »7΄᾿ » Ἀν 9 37 ,ὔ », 3 

γυμναστὴν ζητεῖν, οὐδ᾽ ἐν ὄχλῳ, πρεσβύτην ὄντω, ὦπο- 
7 5 ΒΟ Ὁ ΄ Ξ᾿ ξ Ψ τὰ ἐς 

δύεσιϑαι, ὠλλ ὠρκεέσει μοι οἱκος ἐπτώκλινος, ὠσππερ., οὶ 
-“ "“ “ . Ἢ ͵7 Ν ", ᾽ γ-» Ἀ 

νυν τῷδε τῷ πωιδὲ ἤρκεσε τόδε τὸ οἰκήμον ἐνιδρώσωι. Καὶ 
»“ Ε ΄ Ψ «“ ΝΣ »-"ν 

χειμῶνος μὲν εν στέγη γυμνώσομνωι, οτοῖν δὲ ὥγαν κώυ μον 
Δ ᾽ -“, ἈΝ »" 5 -“- -Ὁ- Ὡς 

Ι9ή, ἐν σκιᾷ. Ἢ τόδε γελᾶτε, εἰ μείζω τοῦ. κωιροὺ τὴν 
΄ 3 ΄ ψ ἀν, ὯΝ 

γαστέρω ἔχων, μετριωτεραν βούλομιωι ποιήσω! αὐτήν; 
ΕΝ ΕῚ δ΄ ε 3, “΄ ᾿ς « ΄, ». 

ἢ οὐκ ἴστε, ὅτι ἔναγχος ἕωϑεν Χαρμίδης οὑτοσὶ κατέλαβέ 
5 7 Ν 3] ς ΄ 

με ελάἠδήφον - Ναὶ μὰ τὸν Δί, ΕΝ Ο Χαρμίδης καὶ 

τὸ μέν γε πρῶτον ἐξεπλάγην, καὶ ἔδεισα μὴ μράάμαιψ 

ἐπεὶ δὲ σου ἥκουσα ὁμοιῶ οἷς γὺν λέγεις, καὶ αὐτὸς ἐλ-- 

ϑὼν οἰκωδε ὦ ὠρχούμην μὲν οὗ, (οὐ γὰρ στώποτε τοῦτ᾽ ἔμα.- 

20 ον) ἐχειρονόμουν δὲ: ταῦτω γῶρ ἡπιστώμην. Νὴ Δί, 

ἔφη ὁ Φίλιππος. 
Ν Ν “ - τ Ὁ “ “, 

Καὶ γῶρ οὖν οὑτω τῶ σκελή τοις ὠμοις 
7) 5» 7 ᾽} “ »“- 3 ν δῚ Σ -" ᾿ 

Φαίνη ἰσοζζορο ἐχϑῖν, ὥστε δοκεῖς ἐμοὶ, κῶν εἰ τοῖς ἀγο- 

18. ἐνιδρῶσα!] ΡΙαιάτομὺς Ρεθοςρῖ. 
β8ηῖτ. Ρ. 496: ὃ μὲν γὰρ Σωκράτης 
ἔλ ἘΣ ὅτι σῷ κινοῦντι δὲ ὀρχήσεως ἕαυ- 

τὸν ἱπτάκλινος οἶκος ἱκανός ἰστιν ἔγγυμ- 

νάξεσϑθαι. {Π|τογ 15 ργορτίο νψεγῦο. 
ΝΠ α5 εἰ Πίορεπες ἰῇ ϑοοιαῖε ἤὮξος 
Τοΐετοηϑ : ἔσι δὲ ὠργεῖτο συνεχὶς τῇ τοῦ 
σώματος εὐεξία λυσιτελεῖν ἡγούμενος τὴν 
σοιαύτην γυμνασίων, ὡς καὶ Ἐξενοφῶν ἐν 

συμποσίῳ φησίν, ΟἿ, εἰἴᾶπι Ἰμαοϊα πὶ 
ἀς ϑαϊϊαιϊίοπε Ρ. 138. εἀ, ΒΙροῃΐ. 

19. γαστέρα) Ηΐϊπο ϑοοτγαίετη -τρϑ- 
γάστορα γνοσᾶνῖ: Μακίπιιι Τγπὰς 
Οταῖ. νἱῖ. 9. εἴ χχχίχ. 5. 

ἐχειερονόμεουν Ρίδιο Γαραβ ν|Π]. Ρ- 

4ο1. εἀ. ΒΙρ. ἐρημίᾳ συγγυμναστῶν 
ἐσολμήσαμεν. ἄν αὐτοὶ πορὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 

σπιαμοαχ εῖν ὄντως : - ἢ σί ποτε ἄλλο «σὴν 

“σοῦ χιειρονομεεῖν μελέτην ἄν τις φαίη γε- 

γονέναι ς ἨΕΙ͂ ΟΠ 5. νεῖκον ἱπιεγργδῖα- 
τὰν ὄρχησαι. Ιάεπη χειρονόμο;, ὀρχη- 

σφής. Απίρμαηες Αἰμεηδοὶ ἵν. Ρ. 27. 
εα. πυρετϑὸ ΡΒ ΠΟ ΡΠ ατη πείοϊο 46 πὶ 
ἀεῆρηδηβ: τὸν ὀρχούμενον ταῖς χερσὶ 
σπαρὰ σὸ δεῖπνον αἰοῖί. Αἀ Γεηΐ8 Δηϊπλὶ 
8}1|5 Πρηϊβοαηάα ΔΙ᾽ τ ΠῚ χίείρονο- 
μεῖν εχ ΚΠ] ατὶ ΨΥ. Η. χῖν. 22. ἅπῆο- 
τανὶς ͵γοίῆςε ; ἐναγώνιον γχειρονομοίαν ἀ6 

ι 

δα ίαϊίοπε ραπίογαϊπηογατη αὑΐατγραξς 
Γαοίαπας ν. Ρ. 167. Εαξιατοηϊς κ6- 
Πὰ58 ἀἰαυοά ἐαϊῆξ ραΐες εχ Ραυίδηϊα 
νὶ. το. ἀε βαΐίυα Οἰδαοὶ σδτν τι: σκία- 
μα χοῦντος δὲ ὁ ἀνδριὰς παρέχεται σχῆ- 
μα, ὅτι ὃ Ῥλαῦκος ἦν ἐπιτηδειόσατος σῶν 

κατ᾽ αὐτὸν χιειρονομεῆσαι. Βϊης 50]- 
ἀδς. χειρονομεῖν, αυκτεύειν Ἰηιεγρτεῖδ- 
ἴατ. Ηοο νεῖοὸ ἰπ ἴοσο 8 [αἰτβιϊοης: 
δρετῖα ᾧ χειρονομία ἀἰβ᾽πραϊέωτ, εἰ σα- 
Πὰ5, αἂὐἱ νἱἀοίατ, (οΪὰ5. Πρπιβοδίατγ. 
Θυδηαημᾶτῃ νεΐετεβ (στ ρίοσγεβ ασυϊάαηη: 
εχ ποὺ Χεπορῃοηῖ5 ἰοσο ϑοογαῖὶ 
χειρονομίαν αὐ ρ απ, απ Θαϊπ Πα πα 
Ιηῆς Οτδῖ. ἴ. 11, 17. μη γα ΕΥ Ζα 
λκο οἠλνοηοημία, φεα ἐδ, μὲ πιοημῖτιθ ἐῤο 
ἀεοίαγαίμν, ἰδὺς βεβμδ, εἰ αὖ ἐἰἰῆς 1φημρο-: 
γίδπς λενγοϊοῖς ογία Δί, εἱ α βμενισπῖς Ογα- 
οἱκδ αἰγὶς, εἰ αὖ ἱῤίο οἵαρῃ ϑοογαΐε ργο- 
δαΐα εἴ α Ρίαίοηε φμοφε 1: ῥαγίε οἷ ῖ- 
μη φοίτα «ἱγημμηπ, δ᾽ ἃ Ολνυβρῥο ἱπ' 
γαοεῤης ἀὁ ἰϑεγογητι εἀμοαίϊογιε. οθ7π-- 
ῥολης πο; οπιῖξα: αἱ ΟὨΪτοποτηΐϊαπα. 
νἱάδίαγ οὐτὰ χειρῶν νόμῳ μετταυίαῖε, 
αὰὰ ἀϊξιίοπα ΗἩδετοάοϊαβ τηδη πὰ 
σοπίεγομθτλ ἴῃ Ρτϑὶϊο (οἷεὶ ἢρηϊῆ- 
(ἄτα. 

Ψ. ῃ ἈΞ αΌ. ἀσα  πΝονΝ 
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ἣ ΠῚ ΄; “ 27 Νς ͵ ἢ ἃς 

ρθανόμοις ἀφιστῴης, ὥσπερ ὥρτους, τῷ Κάτω πρὸς τῷ 
3, 3 », ΕΝ ὑδ' ἢ ε ͵7ὕ (τ ε 

ἄνω, ἀζήμιος ἂν γενέσϑαι. Καὶ ὁ Καλλίως εἶπεν, ὦ 
ὡ' 3 Ἀ Ν 7 « ΄ ϑ. ͵7 

Σώκρατες, ἐμὲ μὲν σαρωκάλει, ὁταὰν μέλλης μνωνεδάνειν 
Ὁ « ΕἸ “Ἢ 7 

ὀρχεῖσθαι, ἵνω σοι ἀντιστοίχω τε καὶ συμμανϑάνω. 
γ Ν “΄ ε 3 ΕῚ ͵ “Μ Ν 

Αγε δὴ, ἔφη ὁ Φίλιππος, καὶ ἐμοὶ αὐλησάτω, Ἱνώ καὶ 21 
2 Χ ΄ Ν ἢ ἀν πὶ δΑ 

εγὼ ὀρχήσωμαι. Ἐπειδὴ δὲ ἀνέστη, διηλϑε μιμούμενος 
΄ -» Ν ἙΡΥΌΝ »-" Ν 57 ν ον» 

τήν τε τοῦ παιδὸς καὶ τὴν τῆς παιδὸς ὀρχήσιν. Καὶ πρω- 22 
νΝ “ἢ 2 7 ς ε -» Ἂν “ ΄ ΕΣ 

τον μέν, ὅτι ἐπήνεσαν, ὡς ὁ σῶωϊς σὺν τοῖς σχήμωσιν ετιὶ 
3 τι ΄ « Ὁ) “» ΄ 

καλλίων ἐφαίνετο, ἀντωπέδειξεν, ὁ τι κινοίη τοῦ σώματος, 
-“ ΝΣ Ἂ .« πε “-“ ᾽ »" 

ἅπαν τῆς Φύσεως γελοιότερον" ὅτι δ᾽ ἡ παῖς εἰς τοῦπει- 
» ς 3 -“ Ε »" “Ἢ 5 ἊΝ 

σϑεν καμπτομένη τροχοὺς ἐμιμεῖτο, ἐκέινος τῶῦυτοῦ εἰς τὸ 
3) 3 7 “ τ ᾽ "», ΄ 

ἔμπροσθεν ἐεπικύπτων, μιμέϊσϑωι τροχοὺς ἐπειρῶτο. Τὲ- 
ΕἸ « ᾿ς “«δ,. » 7 ς 5 »» ͵ὕ ε; ἈΝ 

λος δ, ὅτι τὸν ττωϊὸ ἐπήνουν, ὡς ἐν τῇ ὑρχήσει ὠπῶᾶν τὸ 
Ἂν 7 7 ΝΕ 5 2) 5 ω ε 

σωμῶ γυμνάζοι, κελεύσως τὴν αὐλητρίθω «ῥάττονω ρυ- 
ἊΝ 3 .“ «“ “’' -Ὁ 

9 μὸν ἐπάγειν, ἵει ὥ μον πόντῳ καὶ σκέλη, καὶ χείρας, 
τ Ν Ἄν 4 ͵7 ͵7 ξ' 

καὶ κεφωλήν. Ἔποιδὴ δὲ οὐπφρήκει, κωτωκλινόμενος εἶπε, 29 
7 ἘΚ τα ε «ἋΣ 7 ἘΠ ΨΥ 

τεκμήριον, ὦ ἄνδρες, ὅτι καλῶς γυμνάζει καὶ τὼ εἐμὼ 
΄ Ψ ΓΤ ΓῊ τω ς “Ψ᾿ » “ 

ὀρχήματω. Ἐγωνγ᾽ οὖν δυψ ὦ: καὶ ὁ παῖς ἐγχεάτω μοι 

20. ἀζήμιος] Ἀροτάαποτηὶ ἰρίτατ 
Οὐταῦδηῖ, ὃ Ρᾶπεβ Ἰυαῆο ροπάδγε 
νεπάεγεπίατγ. 

ἀντιστσοιχῶὼ}) ΟΠοΟτΙὶ ἴδιες σαοῖχιος 
ἀϊοϊεατ : ῬοΟϊαχ ἵν. τοϑ. ΜΙΠατίς εἰ- 
ἴᾶτὴ δοίδὶ {ετῖεβ ; Πΐης συστοιχοῦντες 
τα  τε5 ἀϊσαηταν, ααἱ απέ ἴῃ εαάεπὶ 
{ετῖα. Ατεοὶ ἀϊσοθδης στοιχεῖν : ὮΪΠΟ 
αἶνεβ τὰ }15 δάϊοτιρτὶ Ἰυταθδης οὐδὲ 
καταλείψω τὸν παραστάτην, ᾧ ἄν στοι- 

χῶ;, τεῖῖε Ῥο] δε νη. τσ. Θὰ] Ἰρὶ- 
ἴὰγ 'ἰπ ὁρροῆτία (ετῖα ας νεὶ {α]ίαῖ, 
ἀντισσοιχεῖ. ΝΟῆεΥ ΑΠδθαΐ. ν. 4; 12. 
οἱ χοροὶ ἀντιστοϊχοῦντε: ἀλλήλοις. 

21τ. αὐλησάτω] 1π|ε6|Πἰρτὰγ ῃῖς ἡ 
αὐλητρὶς, ΑἸ1}} τὶς ἴπ ΠπΉΠ1 ἰτηρετα- 
εἰνο. 

22. καμησομένη)] Οὐπὶ ἰπ ΑἸάϊ πα 
[οτὶριατη. καλυπ ομένη----ϑᾶσσον ἄριϑ- 
μον τερεῦ δε (ὐοτηπατῖαβ, ἰοσατα ἰτὰ 
ετηθεπάανι: κυστομένη σροχοὺς ἐῤῥιπ- 

τιϊτο-- ἡ ἄσσονα ῥυθμὸν, εἰ νοττς: φιῖα 

}ιμείία γείγσο ἱηοϊϊμαία ἐτγοοῖος 7αοϊεδαΐ, 
ἐσοῖγοο ἐ 6 πὶ ἀρ οΥἹογ πὶ βαντοηι (5 ἐπ 
εἰϊγιαγις ἐγοσἦος ἐγη1αγῖὶ σοραδαϊμγ-τττοσεῖεα 
γἹογεηι τὐγίλημη ἱπάμοεγε. Μετῖο 
νἱγ ἀοξϊαβ. τηϊγαῖυς εἷς ἢ, 1. προχοὺς 
μιμεῖσθαι ἀϊοὶ Ραε! ]αύη, απθὸ Ταρτα 
(εξξ, 8. ΤᾺϊτὰ 5 τροχοὺς ἀνεῤῥίπτει δινου-- 
μένους. ΝΟ ατη ᾿πιεγρτείατη ροῖῖεα 
ἀἰΠ ου]ᾶ5 εα δάνοστ, δ αυὰ τὰ- 
τίοπα ἤἢε το! !επάδ, δα! απ ποη τερὲ- 
το. (ΟὈτγπαγῖὶ οηΐπὶ ταῖϊο αἰρ] Ἰοεΐ. 
θεπίχας ᾿ηΐγα σᾶρ. νἹ]. Τεξξ, 3. ϑγτα- 
σαὔαβ ραεγος νυἷϊτ ᾿πτγοάσσογο τοϊᾶϑ 
ἱπῆεχο σόγρογε ἱπιϊταπίθβ, φαοᾶ νε- 
ταῖ ϑοοταῖεβ Ὅπάε ἱρίταγ ἡ παῖς ἐμιι- 
μεῖσο τροχούς ὃ 

ἐκεῖνος ταῦτα͵] ἘτΠΘΗ͂Ϊ τ] εθαΐ σαύ- 
σὰ νεὶ ταὐτὸ, “Μηηλεν, ῥαγί γπράο; 
ὙγεΚε αὖ, αυοὰ ἰρίε εἰἰᾶπὶ πιαϊῖτπὶ 
{οτρτα πη. 

ϑάστονα---ἰ πάγειν) ΨΊΔείουΙ οἵϊε 25- 
οἵναγε πμηίετοϑ. 

1,2 



τ48 ΟΟΝΨΥΨΙΨΙΙ 

τὴν μεγάλην Φιώλην. Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Καλλίας, καὶ 

24 ἡμῖν γε, ἐπεὶ καὶ ἡμέϊς διψνῶμεν ἐπὶ σοὶ γελῶντες... Ὁ 
Ε 5 , τ 3 πῇ ͵ὕ Ν 5; ἢ Ν 

δι αὖ Σωκράτης εἶπεν, ὡλλὼ τοίνειν μέν, ὦ ἄνδρες, καὶ 
» Ν 7, δ - “» Ἂς. 37 ΕΟ: 27) ἣ Ν ἣ- 

εμοι σῶνυ σοῖΐει Τῷ γῶρ οντε ὁ οινος ορ ων τῶς ψυχὰς, 

ς Ν 7 “ «ς ᾿, δὼ ᾽ ΄ 

τῶς μὲν λυπὰᾶς, ὥσπερ ο μανδρωγόρος τους ἀνθρώπους, 

κοιμίζει, τὼς δὲ φιλοφροσύνας, ὥσπερ ἔλοωιον φΦλόγω, 

.24. καὶ ἐμοὶ] Ἐκ δίοθεο ρΡ. 17ο. 
ΟἿΌΪ εἰ πίνειν μὲν ὧδε κἀμοὶ, Ζει πε τα- 
σορὶξ ἔογππδιὴ κάμοὶ, ὉὉ᾽ Οοάοχ Ρὰ- 
τ, Α. ἃ Οτοῖίο οοιηραγαῖαβ. ὥ ἄνδρες 
δάάϊε. 

σοὺς ἀν)θρώσου:) ΛΙΠεπερὺβ Ρ᾿. δο4. 
ΔΓ ΘΟ πὶ Ογϊῆῖ, Βιοθθθιβ. Ρ. 370. 
ἄαι ἄνδρω, Αὐτεπυϊάοταϑβ 1. 68, ἀνδρὸς, 
ὉΌΙ ΟΟΥΠδΙ8 ἀνίας νεῖ ὀδύνας νοτίεη- 
ἀο τεάάϊάϊι, Οοάεχ Ραι. Α. διοθθὶ 
Ρτοτθ ἴῃ ἰοσο ἀδὶ τοῖς ἀνθρώποις. 

Φιλοφροσόνας, ὥσπερ ἔλαιον) Νοναν!ς 
ᾳυξεάδπη γεοθηβ ΑΙΠδηδὶ Ἑάϊῖοτ, οὰ- 
205 πονεβὲ [ΠΟ π8 Ρᾶ15 ροϊτεπηδ, 
αυδὲ ΠΠΌγατα ΑἸΠθηθοὶ πάδοϊπηυτη εἴ 
ἀποάεοϊτηυτα τεηεῖ, πο ἀετηύτη δά 
ΤῊ Ρεγνθηϊζ. [5 ᾿βιταγ [οτὶριατατη 
ΤΙ τόγα τα Γοτὶριογαπι εἰ ψεπεῖθ Ἐαά]- 
τίοπὶς σὰς δὲ (οπι! 18 νεγθ]5. φιλοῷρο- 
σύνας ὥσπερ ἔλαιον) φλόγας ἐγείρει τε- 
Πιζαῖς, εἴ Πα] Θγατη Ρ] ασαϊεπὶ φλόγας 
επορῇοπτὶ δἰϊαπι τε] ὰδπάππι εξ 
Ταϊριοαίαγ. Βαΐεου δὰ] 4επ1, ρτοπαη- 
Οἰδιίοπὶ νεγθογα ἢ} 11 σΟΠΓᾺ]}, νΘΓῸ ΠῚ 
αἰα5. Ρ᾽υγα οπὶ Πυιηδγατη ᾧλόγας ΠΕ 
Ροειβ αϊάθτη οοποεῆιμῆε ν]άεϊαγ, 
ΠΘΟ 675 αἷϊὰ πιᾶ]οῖγ δά Πρηϊβοαπάμππι 
νῖβ Πῖο οἢὲ στηϊῃὶ ν᾽ἀεῖατ, Ῥίὸ ἀνδρῶν 
Ἐριΐοπης Το ρίᾶ ἀνθρώπων ἀαὶ, ΠεΙη- 
ἀξ ὥραις διωσιλοῦσϑαι [οτὶρία πῃ Βαθεης 
ΡΓῸ νυϊραῖα Χεπορποπίὶβ [οτρίυτα 
αὔραις διωσπινεῖσϑθαι ποὺ (Ὁ τη ΟΙηΠΕ5 
{οτῖρεῖϊ τὶ ΑἸΠεπϑὶ εἰ Ἐρίτοπηβ, [δὰ 
τρία εἰἰαπὶ γεπεία Εαϊεῖο ; εἴ τϑσεῃς 
Ἑάϊῖος οἰαη αἰσμθ οἰϊαη υἹάεηάμηε 
ξΕΉ οἱ, 26 ππῖσε σδγα ἦσο ΛῈ ψγίρίμτγα, 
ῤῇφμε Χομποῤλοη!δ γοβιμεηάα; αῤμά 
ψηεηι ΤΡ φμίάεμι πορ εἰεσ απ έηηε, μὲ 
Οαγαιδολο, (εὦ ῥεγίποοιιγηοάε ὑμῖρο ἰοσὶ 
σαῖς αὔραις, ἔτ: ἔβα μέσο ογαἸϊοριῖς σοι 
πεκχίομο, υἱάερίμγ. Ψειθυτη διαπλοῦ- 
σϑαι, νἱάετὶ Πρηϊβοαΐατη απ τηυ]ίο 
αἀϊνεγίατη μάθετε ΔὉ εο, συεπὶ Παθεῖ 
σορηδῖαπ) ἀνωαπλοῦσϑαι, [οἰ] οεὶ δα 
2απάϊ. ἘΠὰ8 ΕΧΘρΡ᾽ πὶ πιῖτα Πὰσ 
ἔδοϊεηβ εχ Ὁ]οίσοτῖάε ἴϊ. 188. ροπταπὶ 
Ἐξ ἃ Βιθβρῆδῃο : ὅπερ κωτὰ σοὺς οἱ- 

ΡῪΕΓΨΕΠΙ͂ΓΕ. 

κείους καιροὺς ἀνασλούμενον βότρυς ἀνίη- 

σιν, φιοά 7ωᾳῖο ἐεηηῤονε ἐχραηίεμι γαδε- 
7πος δ7111{11|, ΘΑΥΔΌΘΩΗΙ ΕἀἸτο οΔΡ. 189. 
παπηεγαῖ εἰ Ἰοσὰπι νεγιϊξ : αἰελημδδηα 
}απάενχμε (6. Βιτα τα άο Πρηῖῆοᾶ- 
τἰοηἷς ἢ αὐυᾶ εἰ ἴῃ αἰτοαὰς ἸοδΟ, Γὲ8 
Πρηϊῆοαῖα εἰἰαπὶ ἄθρει εξ ἢπηη}ε: 
101 ἰρίταγ σογρὰβ πιϊπαταπη, τη ]]Π}Ὁ 
ἤπλ1]6, ἀϊοϊαγ Ἔχ ρ σαὶ εἰ Ἔχ ΡαΠαὶ ᾿π' 
τε ργάηᾶ [εγεπίετῃ ἢ ΟΟπίΓα 
Χεπορἤοη ρ]απίατη αἷΐ ῥ᾽ ανία δαὰᾶ 
{τγ σαί πὶ ἢ πη] εἰ νεπίο τηοάϊοο ἃρὶ- 
ἰαϊδπὶ ποη [οἱαπι δγεξϊζατη ἴΓρΕτα, 
{εὰ εἴτ βοτείςεπίεγη δὰ ἐγαξειπι 

Ερτερῖε εἴ νεγα ϑεηῆθοα 
ΘΕ. Ν. ν. ο. τ. ἀφ411: ἄδις “«"εη1ο5--τααὶ 
αἰἱρομάος μαίογμηι αἴχθ ατογμηη ζγμέως : 
μος αὐ γιαίεγιαΐεῖπ σμη ἀἰς σαπβς 

«αἀάμοῖ! ρα 7αξαίϊο, αἰϊταΐοης οἱ δια 
ἦι {μετιρῖαγ εἰ πὲ Ἰογῥεαί, τησθεη5. Ε1ᾶ- 
Ῥὲ5. ἱπιίογρτείδιοπεπὶ ψεγ ΟΣ σταῖς 
αὔραις διαπινεῖσϑθοι. Αἱ ἢ ΑἸπεπδὶ Πἰ- 
Ὀτγοσὰπ ταῖς ὥραις διαπσλοῦσϑαι Ρτοῦα- 

νεγῖβ, ΨΈΌΘΟΥ αὐ οοτηπηοάδῃη ἱπίεγ- 
Ῥτγειιϊοηθτη Ἔχοορίῖαγε ροβ. Ατδε- 
Ἡδοὶ επὶπὶ Ἑάϊτογ νεθαπὶ διασλοῦ- 
σϑαι Ἰῃτεγργεεαίαβ ἰΙοοαπὶ Χοπορῆοη- 
εἰ5. πιϊπί πια οὐπηπίαπι Ἔχρουϊ!. ΡΙΔη- 
τὰ ΕηϊπΊ, 4185 ἰῇ δἰτα πὶ 18π| ἰαττεχῖζ, 
τεξὶς ἀϊοὶ ποὴ ροϊεξ 'π τάγηος ἴυγ- 
ουἱοίνε οχρ ϊοατὶ νεῖ ἐχραηάϊ σαῖς 
ὥραις. Ἡοτδα επίπι δὲ ἰρίδε ῥ᾽ αν]5 
τίσαπί, ετίραης εἴ ἴῃ αἰΐατη εἐγοοαπῖ 
Ρἰπίατῃ, ποη [Ὁ] πὶ ἔῃ Γᾶ ΠΠΟ5 αγοι- 
Ἰοίᾳαᾳς εχρ!οσαπί. Θυοάῆ νεγθυπι 
διωασλοῦσϑαι, αὐ ἴῃ Ιοοο Ὠἱοίοοτ ἀϊ5, 
δὰ ἔγυδέαπη τεξεγγε νο  πδτῖβ, ἕατη νεγ- 
Ῥᾶ αἰϊψιποίῖ αἀάεηάα εγαηΐῖ, ἢπο αυϊθὰ5 
ποίίο ἐγαδιιβοαπάϊ νεῖῦο διασιλοῦσϑαι 
τ θαὶ νεὶ δοοβάεγε ποη ροϊεᾷ. Ἀεάϊε. 
ἀεϊπάε εαάεπι αἰ Π οα]τα5, ασαοὰ Ἡοτὶς 
νεῖ τετηρεῆαιὶ απ ρπαῖυγ ἔγαξε! βοδίῖο 
οἷα, οὐτὰῇ Πίδεπι ἀεθεδίυσ οτηηῖς 
Ρ]απίαγα πη παίατα, Ῥτγοοογίταβ εἰ ἰθοτῖ-- 
τὰ. Ασοεάϊι, φυοά εξ η5 νειθα πὶ 
ἀναπνεῖν ἴῃ ΠΟΠΊΪΠΕ οατὴ Ρ᾽ Δ π5 οοτα- 
Ρᾶγᾶΐο τηδπιξεο τεΐοτῖαν δὰ διασνεῖς 

“Φωνὴ 
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5» ἡ, »“ ΄ Ν ἊΝ Ἢ 3 ὃ ἊὉ “ξ ἔχων ἃ 

ἐγείρει. Δοκέει μέντοι μοι κωὶ τῷ τῶν ὥνόρων σωμωτὼ 20 
ὅ.. ἃς 7 .“ Ν ΝΜ ἫΣ εἰ 3 "“ ΄ 

ταυτῶ σώσχειν, ὥστεβ Ἄωώϊι τῷ τῶν ἐν γη Φυομεένων. 
Ν 

Καὶ 
Ε - ς, ς ᾽ 27 5 ἐξ 

γὰρ ἐκεῖνω, ὅτων μὲν ὁ ϑεὸς αὐτὼ ὠγαν ἀδρόως ποτίᾷι, 
οὐ δύνατωι ὀρθοῦσθαι, οὐδὲ ταῖς αὔραις διωπνέϊσϑιοι. 
! Ἷ τ . νν 7 , » 7] 

Ὅταν δ᾽, ὅσῳ ἥδεται, τοσοῦτο πίνη, καὶ μώλω ὀρθά τε 
“7 Ν Ψ 3 »"»" » Ν ΄ 

αὔξεται, καὶ θάλλοντα ὠφικνείτῶι εἰς τὴν κωρπογονίον. 
«“ἶ Χ « δὰ “Ὁ 9ηΝ, Ἀ ᾽ 7 Ν Ν 3 ΄ 

Οὕτω δὲ καὶ ἡμεῖς ἥν μὲν ὠἀκϑρόον το πότον ἐγχεώμεϑω, 26 
Ὁ) Χ ὙᾺ ν ιᾷ ς Βὰ »Ἥ 

τῶχυ ἡμῖν καὶ τῷ σωμῶώτωὼ κωὶ ὧι γνωμοῖι σῴωλουντωι, 
3 5 . » - Ω ἊΝ 

καὶ οὐδὲ ἀναπνεῖν, μὴ ὅτι λέγειν τι δυνησόμιε α᾽ ἥν δὲ 
«»" -" -“»“" » ,΄ ν ὃ 2 7 

ἡμειν οἱ παῖδες μβικρωις κύλιξι συκνοων ἐπιψεκάζωσιν, 

“ἢ ἈΦ γΧἈ.:.2 7ὔ «εὐ Ἱἤ “ » 7] 

(Ἷνα καὶ ἐγὼ εν Τοργιείοις ρημώσιν εἴπω) ουτῶς ου βιωζό- 

σϑαι ΕἸ ἃ ἀς ῥ᾽ Δ Πε15 αἰαγραίαπ). [ρ]- 
τὰν νυ]καίαπῃ ᾿ἰτογαπη οτηπίιτα Χε- 
ΠΟΡΠΟΏΓΙ5. (οτρί γα τη. ἀπῖοα ψεγα Πη 
εἢδξ ςεπίεο.---Ροίῖδα [τὶ Γοτιρεὶ ΑἸΠε- 
πρὶ οὰὑπὶ εὐἀϊτίοπε Νεπεία τεπεηΐ 
τάχα ἡμῶν---κοἡ ὅτι λέγειν (οταϊ ο τι) 
δυνησόμεθα. Ἐδέϊε εαπὶ [οτὶρίαγαπη 
Αἴπδηθο τεβίταϊε Ἑάϊοῦ: ἴθ Χεπο- 
ῬΠοηίε οοπίγα ραγῖθγ ΠΙΡτογα πὶ {οτ]- 
Ῥίογαπι εἰ εὐϊζοτα πΔ οὐ πα πὶ ἤΠάεπὶ 
τυσηάαπη τῇ] εὔξ σαπίιϊ : αυδη- 
αυδπὶ σε σοτητηοάς δρεῆξ ροῦδ πο πὶ 
Ἰηβιοτ.- -- βἡυοὐ [εαὰαϊτατ ἴῃ Χεμο- 
Ρῃοπίε πυκνὰ ἐπι ψεκάξωσι, Ρτὶὰ5 νο- 
σΑθαϊατα εὐἀϊτῖο Ψεπεῖα οὐπὶ ΠἸ τὶς 
Του ρ 8 πὶ μικρὰ, ΑἸζδγα πη ἴῃ ἐπαψακά- 
ζωσιν. τηυϊαῖ Οοἄεχ Α, αἰταπηηας 
Τοτὶρίατγαπι ρτθοία τ ΑἸμοηϑεὶ Ἑαϊίοσ, 
οοπηράγαηβ Μοτίη: ψακὰς, ᾿Αττικῶς, 
ψεκὰς, Ἑλληνικῶς. ἴπ ΑἴΠερηξρο ν]. 
Ρ- 269. ψακαφέτω ἄρτοισιν. χὶϊ. Ρ. όοο. 
Ψακάδεσσιν ὨαΌεπι [ἰδ τὶ [ογῖριῖ, ποη 
ψεκάδεσσιν. ἩείγοΟΠϊυ5 ἐψάκασαν, ἔ- 
σταξαν ὨΔΌει. Ἑαηυϊάδηι πὰ πο αἰγᾶπι- 
48 Γοτ!ρίαταπη να] ραῖθο ΚἜΠΟΡΠΟΙτΙ5 
Ρΐδηες ργθέετο. πυκνὰ ΘὨΪΤΏ ΟΟὨΓΑΓΙΔ ΠῚ 
Τεητεητίςε ϑοογαῖϑ ΠάΌετα νἱἀείαγ ἢ- 
Ἐπὶ Βοδιϊοπετη.---)δηΐαθε ΑἸΠεπδθα5 
Τεσεῃβ Παῦεῖ: ἵνα καὶ ἐγὼ Τοργείοισιν 
ῥήμασιν εἴπω----οὐ βιαξόμενοι μιεϑύειν ὑπὸ 
σοῦ οἴνου. οι Πἰσεῖ ργεθροπιοηογη ἐν 
οταϊταης ἸΙὈτὶ {οτῖρεϊ οατὰ εἀϊτοπα 
ΜΝεμπεία : Τοργείοισιν ἰΆτηΘ ἢ ΓΑΙ ΠΙΠῚ8 
ἐοτθηάστη εταῖ πόνο Ἑάϊτοτὶ, φαΐρρε 
8 Τοργὼ ἀετίναία πη, ΠΟῺ ἃ Γοργίας. 

1τδαὺς Γοργιείοις [οὐ σε πάυτη ἔαεταδῖ. 
25. Δοκεῖ} ϑιοῦδϑοιιβ δοκεῖ γὲ μέντοι 

μαῦεὶ εχ ἢ. 1. ϑεαύξηῃβ σώματα ΡΙῸ 

νυ]ραῖο συμπόσια εχ Αἰπεπεθο ἴμαᾶ- 
ἄξητα Βίερ Πᾶπο ρτίπηαβ δάπηιπι γε! ῆ- 
υ5: Ἰάδπι ϑῖερᾶπαβ νυ]ραία πὶ ταὐτὰ 
ΟΠ νυ]ρατὶ ταῦτα σοπητηθίατὶ 1αῖ- 
ἢτ, φυοα ἔξοεγαι απίεα ( δέϊα]ϊο. 

πὰ τῶν ἐν γῇ] ϑιοῦθεθιαβ ἐν σῇ γῇ 

μαθεῖ, Ο(αῆδ]ϊο τὰ ἐν γῇ φυόμενα εἀϊ- 
αι. εῖπάε συσούτῳ εἀὰ. νεϊξ, “οσ- 
οὔσον ϑιοΌεευ 5, 

διαπνεῖσθαι) Απιίοπίημβ ρῃϊ οἵ, νἱ. 
τ6. οὔτε σὸ διαπνεῖσθαι, ὡς τὰ φυτὰ, 
φίμιον, οὔτε τὸ ἀναπνεῖν, ὡς τὰ βοσκή- 
ματα καὶ ϑηρία. Ιάδτα ἰάτηδῃ ἰϊ]. 1. 
διαπνεῖσθαι εἰἰατη ἀε Πομηΐπε ΡΓῸ 
ἀναπνεῖν αἰατραν τ : Ὁ] ΠΙθεγ Ναῖῖοα- 
ΠῸ5 διοπνεῖσθαι [οτὶρία πὶ μαῦεθι. [Ιπ 
Αἰεηρὶ Οοάά. εἰ ΕΧΟΕτρβ Γοτρία πὶ 
ὥραις διαπλοῦσϑαι τείας Οαίδυθο- 
Πα. : 

26. Οὕσω δὲ] (οάεχ Ῥατῖῖ. Α. δίο- 
Ῥθὶ δὲ οτηϊῆι. δὴ ἀεάϊς ΑἸΠδηδριιβ εἴ 
τῆοχ καὶ ἡμῶν, ᾳυοά ροβετβ ρτοθᾶ- 
θαι Βτοάδουβ. 

ἐσεψεκάζωσιν) ΑἸάϊηα ΑἸΠεηφῖ εἀϊ- 
τἰο μικρὰ ῬΙῸ πυκνὰ Βαθεῖ, ἰεδηῖα 
Βίερμαπο. Οἴσετο (δίοῃ!β Ὁ. χῖν. δ 
οομία ἀεἰοξαμέ πὸ, μοί 11 ϑγηηροιῖο 
Χεμοῤἠοηϊδ,, τη αἰεὶ ΥΟΥΑΉΓΙα, 
Οε, ετἴαπὶ ϑυτηροί, Ρ᾽αῖοπβ (δξξ, ἵν, 
γεγθαπη εσ ἢ. 1. ἀυχίς [μιοϊδη5 
ἴοτῃ. 111, Ρ. 250: αἰτιᾷ τὴν τύχην οὐδ᾽ 

ὀλίγα σοι τῶν χαρίτων ἐσιψεκάσασαν. 

Γοργιείοις}] ϑαρτα ΟΟΙρῖαβ ΕΠ ἸΏΤΕΓ 
ΟΔ]}1εδ Ρτεθσαρίοιο5 οἂρ. ἱ. {εξ νυ, 
Ἐπὶ: Τιεσπιίηα5, μα] Π 5 Αἰπεηᾶς, υἱὲ 
Ατῃοηϊεηπαπὶ (οοϊείαίεση [εοπτ ἢ 5 
ΘΟΠ ΟΠ ατοῖ, ΟἸγτηρίδάϊβ 88, ἅπηο 2. 
τεῆς ὨΙοάοΙο χῖϊ. 52. ἰἸά εξ ροή τηρύ- 

Ρ 3 
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μενοι ὑπὸ τοῦ οἶνου μεϑύειν, ἀλλ᾽ ἀνωπειϑόμενοι, πρὸς τὸ 
΄ 3 ͵, ᾽ Χ Ν ἘΦ .Ὁ 

27 τοα!γνιωδέστερον ἀφιξόμεϑα. Ἐδόκει μεν δὴ ταῦτα πᾶ- 
͵ δ ε ͵ ε χἾ᾿Ἴ 3 

σι προσέθηκε δὲ ὁ Φιλίσσος, ὡς χρὴ τοὺς οἰνοχόους 
ΩΣ »Ἔ ΕἸ νι « , » 

μιμέσθϑαι τοὺς ἀγωϑοὺς ορμιωτήλωτας, ϑᾶττον σεριε- 
͵7ὕ Ν ͵7 ς Ἂ Ν - » - 

λαύνοντως τῶς κύλικως. Οὐ μεν δὴ οἰνοχῥοι οὑτῶως 
δ ον 
Ξσποίουν. 

ΟΑ ΡΤ ὉΠ: 

"ΕΚ δὲ τούτου συνήρμοσμένη τὴ λύρᾳ πρὸς τὸν οὐλὸν 
2 7 « » δύ κτν , δι ΚΟ ΕΑΝ, Ὰ 
ἐκιϑάρισεν ὁ πῶίς, καὶ ὕσεν. Ενϑῳ δὴ ἐπήνεσῶν μεν 

ὥπωντες" ὁ δὲ Χαρμίδης καὶ εἶπεν, ὠλλ᾽ ἐμᾷ μὲν δικεῖ, 

ῶ Ὁ ἄνδρες, ὦ "ΤΕ Σωκράτης ἔφη τὸν οἶνον, οὕτω καὶ αὕτη 

ἡ ῳρᾶρις τῶν τε παίδων τῇ τῆς ὥρας καὶ τῶν φϑόγγων τὰς 

ομὲν λύπας κοιμίζει, τὴν δὲ ἀφροδίτην ἐγέρει. Ἔκ 
ψ, Ν 7 εἴ ε 7 Ὧβ Ν ἊΝ ΜΒ ΔΕ 

τούτου δὲ πάλιν εἶπεν ὁ Σωκράτης, οὗτοι μὲν δὴ, ὦ ἄν- 
« Ν «4 ελ Ἂ ε » ΝΥ 7 " 

δρες, ἱκωνοὶ τέρπειν ἡμῶς Φαίνοντωι" ἡμεὶς δὲ τούτων οἶδ᾽ 
“ἢ ἧς 7 52 ᾿ Ε] 5» δ τ 3 

ὅτι πολὺ βελτίονες οἰόμεθ εἰν" οὐκ ὠἰσχρὸν οὐν, εἰ 

ει Ῥεσῖο 5, αὰξ δοοϊάϊε ΟἸ γτηρΡ. 87, 
4: Ουπὶ Τλϊοάοτο σοποϊηϊξ Ρ]αῖο ἴῃ 
Οοτρία Ρ. 149. εἀ. ΒΙΡ. ἴῃ φὰο Ὠΐϊα]ο- 
8ο Ρίαιο ἔδοϊε ϑοογαίειη οο]]οηυεη- 
τεπὶ ουπὶ (σοτεῖα ἀρὰ (]]ΠἸοετὰ ἀε- 
τηρορΓ σΟΠΠ]οταηΐε : αυδτίο 1ρῚ- 
ἴῸΓ ΔὴΠπ0Ὸ δηΐθ πιοτίεη ΗἸρροπὶοϊ, 
Ῥδίτ5 (4111, αυᾶπὶ σοπτὶρ δ ἴῃ ρὰ- 
ὅπα δὰ Ῥεϊϊυπη ΟἸγπηρΡ. 89. ΔΠΠΟῚ. 
ἀοσὰϊ ἱπ Ὀιραϊαίίοπε ἀξ τεπροσε 
ϑυπΊΡΟΙΙ ΧεΕπορμοπίει. ΕἸογαῖϊ: σοτ- 
Εἰας ταπία ᾿πρεηὶὶ ἑδσαπάϊεοαυς ἰδ άε 
ΑἸΠεηϊβ, αἱ, απο αἱὲ ΟἸγ τρί οάογιβ5 
ἴῃ (ὐοπηπιθηϊατγῖο δά Οογρίατη Ρ᾽αῖο- 
Πἰδ (ἐχοεγρίο ἴῃ δἀϊίοπς Τἡρπεηῇ 
ΕἸπάεἰδηϊ! Ρ. ὅοό.) ΑἰΠα πη! βηῖε5 ἀϊεβ 
105, φαϊθιβ δγίθῃ ἔὰᾶπὶ ΡυὈΪΙ σα 
οβεπίαθαὶ ἐρεδιαπάδπι, ἔείζος (ἕορ- 
τὰς), οταιοπετη ἰρίαπι ἰαπηραάεβ νο- 
σάτοηῖ, 'ΤΙΟ 5 ἴῃ ῬΙΓΟΙΘΡοΟΠπΊεηἷβ δά 
Ἡεττπορεπεπι (ἸὈ᾽ά δ τη ΘΧΟΕΓΡΙΪ5) οο- 
1ὰ ποτηϊπανῖε ρίὸ οταϊΐοπε (κῶλα--- 
λόγους), ηαἷα ΟΟτρίδε οταῖῖο 'π πιδτη- 
τα σοποῖα, πῸμ ἰοπρῸ ΨΕΓθΟΓΩΠῚ 
Οἰτοαϊτα ἴσα Ρεηοάϊς ροπιργεπεηία 

18 νιἀξίιτ, ϑοογαίεβ 'ρίτασ, υὧξ 
ΟΑ]Π|Π|ς Οοτρῖε δαάϊτοτῖ εἰ δαἀπηϊγαίοτί 
δτατβοείατ, αἰτὰτ νετθῖ5 αἰϊχσαοί σοῖ- 
δῖ6. 

μεϑύειν] Ψεγθαπι ογαϊῆς ϑιίοθεθαβ. 

ΜΊΗΙ ἀεεῆξ νΙάετατ δία ρᾶγβ ογᾶ- 
τοπἶβ,. Γαϊτα γα πῇ νεΓΌΪ αἰ συ 5, σαοάᾶ 
τείροπάεαι Τξαυδηῖ! ἀφιξόμεϑα. Ὠεῖπη- 
ἀξ τταιδιωδέσπερον Ὠαθες πηᾶῖρο ϑῖε- 
Ῥῆδη. παιγνιωδέστερα εὐϊάϊε Οαῇβδῖο. 

27. περιελαύνοντα:}) Ἐἰϊάϊσυ!α5. Πο- 
ΓΟ ψεῦθοῸ δυτραγα πὰ ὉΠ ᾺΓ, ἈΌῚ νὰ ]- 
80 αἰσεθδίιτ τσεριφέρειν, τσεριώγειν, πε- 
ρισοβεῖν, ἀοοεπῖς ἰδεγρίετο δὰ ΑἸοὶ- 
ΡὨτγοηὶβ 1. Εριῆ. 22. 

1. ἀφροδίτην] Οὐτὰ Μοίοῃῖο [δ ηρ6 
εὐφροσύνην ρτεοίετι, Δἀἀδη5 {α]τοτὰ εὔξ. 
οὐ 5 ἀυτὶθ5 νυ ραΐα το] γα ὉΠ Οτα πῃ 
Πᾶης ἰεξιϊοπεπη. Οετῖε ὶσ ἔδγπιο 
ΟΒαγπγἀθπὶ ΡΌΡΕΓΕ ΠῚ, ρδυρετγίαϊα 
[ἃ δ] οτίδηῖεπι οᾶρ. ἵν. 29. εἰ τεηυ- 
ἈΠῚ ϑοοτγαιϊ5. αἰ οἰ ρα πὶ τηϊπῖπχε ἀε- 
[151 νἱἀρτατ. 

2. οὐκ αἰσχρὸν] Ῥεττίηεῖ μὰς Ἰοσὰβ 
ΡΙατοπὶβ ἰπ Ῥτοίδροτγα ρΡ. τό}. εἀ, ΒΡ, 
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μηδι ἐπιχειρήσομεν συνόντες ὠφελεῖν τι ἢ εὐφραίνειν ἀλ- 
λήλους ; Ἔντεῦϑεν εἶπον πολλοὶ, σὺ τοίνυν ἡμῶν ἐξηγοῦ, 

ποίων λόγων ἁπτόμενοι μάλιστ᾽ ἂν ταῦτω ποιοῖμεν. 

Ἔγωὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, ἡδιστ᾽ ἂν ἀπολάβοιμι παρὰ Κωλ-8 

λίου τὴν ὑπόσχεσιν. ἜἜΦη γὰῤ δήπου, εἰ συνδειπνοῖμεν, 

ἐπιδείξειν τὴν αὑτοῦ σοφίων. Καὶ ἐπιδείξω γε, ἔφη, ἐὼν 

καὶ ὑμεῖς ἅπαντες εἰς μέσον φέρητε, ὅ τι ἕκωστος ἐπί- 

στασϑε ἀγωϑόν. 
μὴ οὐ λέξειν, ὁ τι ἕκαστος ἡγεῖτωι πλείστου ἄξιον ἐπί- 

στασϑαι. 

3) 3 ΄ εἵ 

᾿Αλλ᾽ οὐδείς σοι, ἔφη, ἀντιλέγει τὸ 

᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, λέγω ὑμῶν, ἐφ᾽ ὦ μέ- 4 

γίστον ζΦρονῶ. ᾿Ανθρώπους γὼρ οἴμοι ἱκανὸς εἴνωι βελ- 

τίους τοοιεῖν. Καὶ ὁ ᾿Αντισϑένης εἶπε, πότερον τέχνην 

τινὰ βαναυσικὴν, ἢ καλοκὠγωθίαν διδάσκων; Ἦ κα- 

λοκεῤγωϑθίω ἐστὶν ἡ δικαιοσύνη; Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Αντι- 

δμοιόσιασον ποῖς συμυποσίοις σοῖς τῶν φαύ- 
λων καὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων" καὶ γὰρ 
οὗτοι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι, ἀλλήλοις δ 
ἑαυπῶν συνεῖναι ἐν τῷ πότῳ μηδὲ διὼ τῆς 
ἑαυτῶν φωνῆς καὶ τῶν λόγων τῶν ἱαυ- 
τῶν, ὑπὸ ἀπαιδευσίας φιμίας στοιοῦσι τὰς 

αὐλητρίδως, πολλοῦ μισθούμενοι ἀλλο- 
πρίων Φωνὴν τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ τῆς 

ἐχείνων φωνῆς ἀλλήλοις σύνεισιν" ὅσον δὲ 
καλοὶ κἀγαθοὶ συμπόται καὶ πεπαιδευ- 
μένοι εἰσὶν, οὐκ ἄν ἴδοις οὔτ᾽ αὐλητρίδας 
οὔτ᾽ ὀρχηστρίδως οὔτε ψαλτρίας, ἀλλὰ 
αὐπχοὺς αὑτοῖς; ἱκανοὺς ὄντας συνεῖναι ἄνευ 

τῶν λήρων τε καὶ παιδιῶν σούτων διὰ τῆς 
αὐχῶν φωνῆς λέγοντάς τε καὶ ἀκούοντας 
ἐν μέρει ἑαυτῶν κοσμίως, κἄν πάνυ πολὺν 
οἶνον πίωσιν. ΟΟπηρᾶτα εἰϊδπι 5 τη ροῆὶ 
ῬΙδιοπίοὶ (εξ, 5. 

Ἔντεῦϑεν εἶπον] ΑἸάϊπα ἀςάϊι ἐντεῦ- 
ϑὲν εἶ παμπολλοὶ, ααοά ταϊγα πὶ ἰπ πιο- 
ἀππ) τοτῆς Οοογηδτγία πη, νατῖα ἰςηΐδ- 
[ἘΠῚ Ρ. 11. Ῥυφοίδι! ἢ 5. 

3, ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν] ϑίερῃαηαπι ἴδ- 
οαϊὰ5. ΨΥ ΕΙΚα μὲν οτηϊῆϊ, φυοά οἵδ ἴπ 
εἀά, νείζ, οπηη! 5. 

ἀπολέβοιμι] Αὐάαξιες ναυϊσαίατη 
ἀπολαύοιμι σοττεχὶ, ααοά (οῖ 1115 ἴῃ 
Ἰοοῖβ ουτη Δ]ταγο ἔαΐε ρεγπαατδι αι ΠΊ. 

. Ἐχ(οϊνεπάμιπι εγας ρυῖαβ ΟἉ] δὲ ἀ 60 1- 
ἴστῃ Δπίε, ααᾶτη ϑοοτιαίες 6ὸ ροῖει 

γα], 864 νιὰπὶ ἀΥραἷξ ΤΠΡΙΠΊΪ5 νἱ- 
τἰοία νετθὶ ἀπολαύοιμει ΠΟ] απ δῖῖο οα τ 
δοσαίατϊνο οαἴα εἕ παρά. ΟΥτορ. ν. 4» 
19. τοῦ πράγματος τούτον ἀπολαῦσαί 
σι ἀγαϑόν. ΜετηΟΥ. 1. 6, 2. τἀναντία 
τῆς σοφίας ἀπολαύειν, Οἵ, ἀς Βερ. [8- 
οΕά, νἱ. τ. Ηΐἴδτο νἱῖ, 9. Ρίατο ἤδρ. ἱ- 
Ρ. 153- Τεῖπάε ἀϊνοτία εἴ ἤρηιβοα- 
το νϑυθὶ ἀπολαύειν, γγκέίμηε ῥεγοίρενδ 
ἐκ αἰίψμα γε, αδ6 ΟΕ αἰΐεπα 80 πος 
Ιοσο, υὐ (εαθῃ5 ἐσιδείξω εἰ φέρειν εἰς 

μέσον ἀδεπιοπῆἶταπίε, 
ἐσίστασῃ:)] Οαβαϊίο ἐπίσταται εἀϊ- 

ἀϊι. 
4. πότερον] Ματῖρο ΨΊ]οΙ, ποτέρων 

Βαθοῖ, 
Ἦ καλοκάγαϑία) ϑ8ῖο τεξὶς Ὁ εἶκε 

πιαίανὶς νυ] ραάτγεπη [οτὶρεατατη Ἢ, 
αυοά [4οϊδηάαπῃ ν᾽ ἀδγαϊ δείατχ ΠΗ οἰ η- 
ἀογῆαβ πηρ8. Ῥιφίογοα πη] 5. ΡΓδδ- 
τα Ϊ ἀγα ταγ ψογθα ἃἰίααοί (Α]]Π 88 οτᾶ- 
ἰἰοπεπὶ Πρηϊβοδητία, νοϊατὶ : Ὁ δὲ 
Καλλίας εἶπε, τοδϊε τχοηεηία ὙΝ εἰκίο. 
ΒοΠοος ΕἸ ας. νϑγεῖς: γοδιλαίεηην 
ἑηφαῖ Οαἰδας. 5'εαἱ ῥγοδίίας οὔπε 7μ41- 
ἡϊα Ὁ 15 ἰρίτασ {οτιρτα πη ἰερ ΗΕ ν]άε- 
Ῥαίωγ Ζειπῖο, τὴν καλοκάγαϑίαν, ἔφη 
ὃ Καλλίως. ᾿Αλλ᾽ ἃ καλοκάέγαϑία ἐστὶν 
ἡ δικ, 

᾽ν 4 
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᾿ς -, 5 ΕῚ ΠῚ ἶ 

σϑένης, ἥγε ἀναμφιλογωτάτη. ᾿Επείτοι ἀνδρείω μὲν καὶ 

σοφίω ἔστιν ὅτε βλωβερὼ καὶ φίλοις καὶ πόλει δοκέϊ 
Φ ς δ 7 ᾽ς. ἈΧ "»5Σ)}κἃ ͵7 “2 

εἶνωι, ἡ δὲ δικομιοσύνη οὐδὲ καιϑ᾽ ἕν συμμίγνυται τῇ ἀδὲ 
7 5 ἿἮΝ « »" Ὡ, 3, [2 3 ΩΣ 

ὅ κίοι. Ἐπειδὼν τοίνυν καὶ ὑμων ἑκώστος εἴπη, ὃ τι ὠφέ- 
ΕΣ » ΕἸ εἶ 3 ͵ .᾿ -“, ἈΠ ων ᾽ 

λιμὸν ξχεῖ, τότε κωγῶω οὐ φϑονήσω εἰπεῖν τὴν τεχγῆν, δι 
3 Ν Ἂς 5 Ε τ εἰ 

Αλλὼώ σὺ αὖ, εῷη, λέγε, ὦ 

Καὶ ὃς 

ἧς τοῦτο ὠπεργάζομῶι. 

Νυκήρριτε, ἐπὶ σοίου ἐπιστήμη μέγα Φρρειᾳ, 

εἰστεν, ὁ πατὴρ ὁ ἐπιμελούμενος, ὅπως" ἀνὴρ ἀγανός γε- 

πα. 

γοίμην, ἠνάγκωσέξ με πάντω τὼ Ὁμήρου ἔπη μαϑ εἰν" 

καὶ νῦν δυναίμην ἂν Ἰλιάδω ὅλην καὶ ᾿Οδύσσειων ἀπὸ 

Ἐκεῖνο δὲ[, ἔφη ὁ ̓ Αντισϑένης, λέληθέ 

σε, ὅτι καὶ οἱ ῥωψψωδὸὶ πώντες ἐπίστανται ταῦτω τὼ 

ἔπη ; Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, λελήϑοι ἀκροώμενόν γε αὐτῶν 

ον τυ ΨΥ. 

᾿φ 5 »"Ὁ 

0 στομῶτος εἰπειν. 

5» 7] - ᾿- «ς "4 ς ὑ" 

ολιίγου ὧν εκωστήν ἡμερῶν ; Οἶσϑά τι οὖν ἔθνος, ἐῴη, 

ἡλιϑιώτερον ῥωψνωδῶν ; Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη ὁ Νικήρω- 

βλαβερὰ) 1π Ὠοσ ΕἸρῸ ἀνδρεία καὶ 
σοφίᾳ ἀἰοὶ ρΡοῆηι ἀδικεῖν εο5, Πα] ρΡοῖ- 
Πάεης εἰ ἐχεγοεηΐ 685 ; ἰΐδημε ἀνδρεία 
παὶ σοφία σοτητηὰπε 8] ἱὰ ̓ πιογάπτη 
οὐπὶ ἀδικίᾳ Ὠαῦετε ἀϊοσαπίαγ ; σοηῖγα 
ψοΓΟ δικαιοσύνη τὰ πα μὰᾶπὶ ἀδικεῖ. 1465 
Εχ νειδὶ ἀπηδὶραϊίαῖα εὐ Πρ Ποαιοη 6 
᾿π)ΡΙΟΡ τα ται πθτ, αὐ ἔθορα πη 50- 
ογαιὶοἷβ ἀἸ 810 15, σοπο]ααϊὶ, 

ἡ δὲ δικαιοσύνη} ΓΆπρ6 ραϊαΐ, σὰ πὶ 
ἀς καλοκάγαθίᾳ πὲ {εγτο, ἤθη ἐς δι- 
καιοσύνῃ, ἤθε ἃ εἢξ φομβεπάα : ἡ 
δὲ καλογῴγαϑία. 566 ἔξ [61 ἐα τη τ» 
δῖα Ἰεξιῖο ἡ καλοκάγαθία ῥτὸ ἦ καλ. 
4υ8Π| ὟΝ εἰκῖο ργεθεαηΐς ἠδαὶ, 

5. καὶ ὑμῶν ἕκασαος) 51. ΟΔῇδ)]. εἰ 
ΒΙΌΙτς, ργὸ ἡμῶν νυ]ρᾶῖο. 51. εἴ {εξι. 
3. ἐὼν καὶ ὑμεῖς ἅπανσες ΔῸ εοάοπη 
(Ἁ]1Π1 Ρῥτοϊαταπι. 

ὁ πατὴρ ὁ ἐπιμελούμενος) ΒΔΟΠΙμ5 8τ- 
τοσα]απλ ὁ ἀδ]ετὶ νοϊαῖσ, ϑεπῆε ἱρίτΓ 
δοαῖα Εὐτὰ ᾿πηραάϊγε ογταί πεῖ. 8..- 
Τρίσοῦ ἔα δ οἱ ηλ Γοτρία τη ὁ πατὴρ ὃ 
ἐμὸς ἐπιμελούμενος. 

ἀπὸ σπόμοσος εἰπεῖν] ΟΥΔΙΩΓηΔΙΙΟῺ5 

ἴῃ ΒΙΒΠΊοτΗ. Οοἰἤίη. Ρ. 481. ᾿Αποστος- 
μάτισις, Ξενοφῶν ἐν τῇ ἀναβάσει, ᾿τλά- 

τῶν Θεαιτήτῳ. ϑεὰ ἴπ Απαῦδδῆ νοσᾶ- 
ῬυΪϊα τι ποη εχίαϊ, Οοπίτγα ἰῃ ΜεπΊΟΥ, 

1]. 6, 9. εἴ ἀπὸ στόματος εἰπεῖν, ΟἿΪ 
νῖάς ἀϊξῖα ἴπ [πάϊσο. Οείεγατη Νῖοε- 
ταῖαβ οὐτῃ γῃαρίοα 5 [88 ϑοίας5 σεγία- 
τήξῃ ἰηἰΠτ ἔεἢ!]5 ἀϊεῦα5 ἃ ϑοίομα οἰ τα 
Ἰηβιτυῖ5. ἰθαὰς αἰϊηθαπάο νυἱέϊαβ 
ξαϊξ ἃ Ρταίγε. ΤεΠΙβ εἢ Ἰοουβ Ατιῆο- 
[6115 ἈΠείογ. ἢ]. 11,13. τὸν Νικήρατον 
φάναι Φιλοκσήτην εἶναι δεδηγ μένον ὑσὸ 
Πράτυος, ὥσπερ, εἴκασε Θρασύμαχος ἰδὼν 

σὸν Νικήρατον ἡσπημένον ὑσὸ Πραάσψος, 

ῥωψῳδοῦντω, κομῶντα δὲ χαὶ αὐχμηρὸν 

ἔτι. Ὁ ΠΠςΕΓΡΓῈ5 κομῶντα νεγ σοηια 

ἡγηοοπία : Οὕτη κομᾷν ἢὶ ἔεγε {ἘΠΊΡΕΓ 
Τυνεηΐϑ [θεῖ εἰ σοι επεῖβ ἤρηατη. Οε- 
τετατη υἱὐ πηείδρμοτγᾶ ἃ "ΓΏγαί γτδοῆο 
γραία γϑέϊ 8. [πιο Πραῖογ, Ρατο ἂτ- 
Βυτηθητα ΠῈ ΟΔΓΠΊΪ 5. τεοῖταςὶ ἃ ΝΊσε- 
ταῖο ἔαϊηξ ῬΗοξ οῖε πη, σῸ} 5. ἱπίοτγ- 
τα ηΐατη δὉ Ὠγάτο τηοτῇ οομηπηεγηοταξ 
οὈϊῖεσ Ηοτγπεσγυβ 1]. 11,722. ΒΑΌυΪαπὶ 
ἐχροίμεγας ἴῃ [Πἰδάβ ρᾶγνα [βίο 65. 
γ᾽άς δηποιαιίοπου ΠΥ! δ Ἰοσα πα 
Ἡοπιετὶ Ρ. 380. Θυϊά ἰρίτατ, ἢ ἤδία- 
ἀτηὰβ πᾶς ἔα δ τεοϊταῖα πη ἰοοαπὶ ἀα 
ΡῃμΠοέϊεις ἃ Νίςεταίο ἢ ΝΙσεγαίασῃ 
ἐποποιὸῈν ΤΠυσγαϊάϊ φαπδὶεπὶ εεΐαϊα 
τηθπηλοσαῖ ΝΜδγοεἸ ἰπ5. ἴῃ 6 ΤΠὰ- 
ογάϊαϊϑ. 
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37 ».} ἣ᾽ ο“ 

τος' οὐκοὺυν ἐμοίγε θοκει. 
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Δῆλον γὰρ, ἔζη ὃ Σωκράτης, 
.“ ς « ἣν; 3 ΨΡ Ν Ν ΄ 

ὅτ, τὰς ὑπονοίως οὐκ ἐπίστανται. Σὺ δὲ Στησιμβρότῳ 

τε καὶ ᾿Αναξιμάνδρω καὶ ἄλλοις πολλοῖς πολὺ δέδωκας 

ἀργύριον, ὥστε οὐδέν σε τῶν πολλοῦ ἀξίων λέληϑε. “7 

γὰρ σὺ, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, ἐπὶ τίνι μέγιστον φρονεῖς ; 
᾿ 3, Ἐπ 5, Ν ε 3, 

πὶ κάλλες, ἔφη. Ἤ οὖν καὶ σὺ, ὁ Σωκράτης ἔφη, 
τ΄ ΄ - »"»“» "» 7 ε ἃς Ὁ» 3 ες »" 

ἕξεις λεγεῖν, ὁτέ τῶ σὼ κώλλει μεῶνος εἰ βελτίους ἡμῶς 

ποιεῖν; ἘΠ δὲ μὴ, δηλόν γε ὅτι φαῦλος ζανοῦμωι. Τί 8 
- Ἂς ν᾿ 2 δ ἴων Ἔα 

γὼρ σὺ, εἶπεν, ἐπὶ τίνι μέγω φρονέϊς, ὦ ᾿Αντίσϑενες ; 

Ἐπὶ πλούτῳ, ἔφη. Ὁ μὲν δὴ Ἑρμογένης ἀνήρετο, εἰ 

πολὺ εἴη αὐτῷ ἀργύριον. ὋὉ δὲ ἀπώμοσε μηδὲ ὀβολόν. 

᾿Αλλ γῆν πολλὴν, ἔφη, κέκτησαι; Ἴσως ἂν, ἔφη, Αὐ- 
Ξ ͵ ς Ν Χ ΕῚ ΄ 

τολύκῳω τουτῷῶ ἐκ ωνή γένοιτο ἐγκονίσωσϑθαι. 

δ 7, Ν .- 

ὧν εἰ κι σου. 

᾿Ακουστέον 9 

Τί γὰρ σὺ, ἐῴη, ὦ Χαρμίδη, ἐπὶ τίνι 
ω» »-5Ά΄ ΕἸ Ν᾿ π »᾽ 5 »"» 

μέγα φρονεῖς; Ἔγω αὖ, ἔφη, ἐπὶ πενία μέγω φρονῶ. 
3 3, ε Ἃ ΒΕ ΕῚ 

Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἔπ εὐχωρίστῳ γε πράγματι. 

Τοῦτο γὼρ δὴ ἥκιστω μὲν ἐπίφϑονον, ἥκιστω δὲ περιμό- 

6. οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ) ὙΝεΙΚΙο πὲ- 
βαῖῖο Νίοεσγαιῖ εοὸ ρεγίϊπειε νἱ ει, 
αι ΑΠΕεπΙ σοπιτδάϊοαι : αυᾶγα 
Ταρ᾽ σαῖαγ ἀεεῆα δ] αυἱά, νος ὅπερ 
σοί. Οοηίτγα ϑοοσγδαιῖβ δῇ γπηαῖίο νἱάς- 
ἴΓ 6ἐο ἄμποετια, αὐ Ρυϊετηι8 Νίοετα- 
τατα νο] αἱ ἀΠ  πτῖτὶ Ἀπ ςηὶ. 

σὰς ὑπονοίας) [πἰτῖὰ τὰ πο 1 ξϊα 8116- 
δοτίοθο ἱπιεγργείδι οὶ ἩΟΠΊοτὶ σαᾶτγ- 
ταϊηαπὶ Πίπο ἐρτερὶε αχρ]οας ὙΥ οἱ 
π᾿ Ῥγοϊερογηεηΐβ Ρ. οἰχὶ!. Πείηάς ἔδω- 
κας Ὠαῦει Ταπεῆπα, αὐ ΡδαΪο δηίθα 
ὀλίγον Ῥτο ὀλίγου. 

Στησιμβρότῳ] ὙἸπαῆο, ἰηίεγρτεχὶ 
Ἡοτηειῖ, ποη τῃδρίοάο, υἱ᾽ εἴἸΔΠῈ δ χ 
Ὦ, 1. εἰ Ρ]αίοπίοσο 'ἴπ ἴοπα ἀὔραϊ 
ΜΆΠεγ δά Ρ]αι. Ἰοημεπὶ Ρ. 12. υδὶ 
οὰπὶ ΟἸαυσσοπα πιεπηογαῖαϊ, Δ ΌΟΓα 
Τεϊαπι εξ ραῖο, ἀθε αὰὸ Ατήζοῖε!εβ 
Ἀπείοσ, {2 1,).3. διεπιητοίατη οὰπὶ 
ΟἸπιοπες ἱπιρεταίοσε Αἰπϑηϊεπῆυτη 
νετίατατη απίεβαίαγ Ρ] αἰάτοα ἴῃ νὶ- 
τᾷ ΟἸπηοηΐβ οᾶρ. ἰν. Απαχἰτηδηάγατη 
πες Ἰρίε ἀοξὶ πιὰ οπχηΐα πὶ σδτ πη] - 
πὰπὶ Ηοπηδηϊσογατα Ὠϊποτίουϑ πονϊϊ, 

4αἷ Ποπῖο ἔμετῖς, Οἵ, Ῥγοϊοροπ,. 1], ς. 
νεῖκε Μηεῆαπι, Πιβοιοαπ1, ἰπτε]- 
"δὶ ραζαῦαζ. 

Ἴ: ἢ Σωκράτης ἔφη) Τὰ ουπὶ Εἰ- 

πο Οαῇαϊο, ϑίερῃῆδη. (εσαπάα δὲ 
ΤΌ Π0}. ρτο νυΐϊραῖο δηΐεα ὦ Σώκρα- 
πες, ἔφη. 

8. Τί γὰρ σὺ] Ταπίϊηα σὺ οτηϊῆί, 
Δα ί(ξασδης εἶπεν ἸητΈ]Πρα ὁ Σωκράτης. 

Ὁ μὲν δὴ] 1τὰ υητῖηα εἰ Ζεπηίαπα, 
ὁ δὴ ΔΙάϊπᾶ εἰ Βδίερμδη. ὁ δὲ εχ [εοη- 
οἷανῖαπα, Ὑ ΕἸ] Ππαμα εἰ Βαομίαπα τερα- 
{π Υ εκΚε. Ὶ 

ἀπώμοσε] Ἰπάεχ Ζευηίαπιβ Ππαθεὶῖ 
ἀπόμνυμι, 7ωγαπάο αὔῆνγηο {πὲ ηερο. 
Ρείπιε ' ΚΗ ροῖίυβ. αδήωγο, ἐἤώγο. 
Θεσφαϊζαγ ΘἢΪ ΠῚ [ἘΤΏΡΕΓ περαῖίο νεῖ 
1π|6]}]ΠΠρττατ ἀρὰ Χεπορῃοηίςπῃ εἴ ςε- 
ἴετος Τοτρίοτεβ Λτιοοβ. 

9. ᾿Εγὼ αὖ] 1απιῖπα ἐγὼ ἄν ἀεάϊε, 
ἀεϊπάς μεγωλοφρονῶ ϑίοΌδου5, ροῖοα 
εὐχιωρίπῳ ΤῊΆΓΡΟ 5ιερἢ, 

Τοῦτο γὰρ δὴ] ϑιτοῦφοαϑ [οτὶρίαβ γὰν 
ΟΠ τ, 
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ἣν 5 ψ ἣ ἐζ ΄, ι.δ 7 3 
χήτον καὶ ἀφύλωκτον ὃν σώξεται, κωὶ ἀμελούμενον ἰσιχυ- 

10 ῥότερον γίγνεται. Σὺ δὲ δὴ, ἔφη ὁ Καλλίας, ἐπὶ τίνι 
ὦ δ -“ “" ὰ 7 “ 

μέγα φρονεῖς, ὦ Σώκρατες ; Καὶ ὃς, μώλω σεμνῶς 
5 7ὔ Ἂ με εν 3 

ἀνασπάσας τὸ πρόσωπον, ἐπὶ μαστροπείο;, εἶπεν. ᾿Ἐπεὶ 
Ἄν .3 ΄ ΕἸ ΕῚ 3, « »"“’}οΡ 

δὲ εγελώσων ἐπ ὠυτῶω, υμνεις 
“Ὁ τ Ν 7 ΕΝ ἣν 

οἶδ᾽ ὅτι καὶ πάνυ ἂν πολλὼ 

11 βουλοίμην χρήσϑαι τῇ τέχνη. 

μὲν γελῶτε, ἔφη ἐγὼ δὲ 

χρήματα λαμβάνοιμι, εἰ 

Σύ γε μὴν, δηλῶν ἔφη ὁ 
7 ὺς ΄ Ά, ἊΝ »“»“ -»“ ν᾽; »" 

Λύκων τὸν Φίλιππον, ἐπὶ τῷ γελωτοποιεῖν μιέγω Φρονειξ' 5 

Δικωιότερόν γ᾽, ἔφη, οἴομωι, ἡ Κωλλιππίδης ὁ ὑποκριτὴς, 
ἃ « ͵ “ 7 Ν Γ᾿ 

ὃς ὑπερσεμνυνετῶι, τί δύναται πολλοὺς κλαίοντας κωϑί- 

12 ζεν. 
3 ἂν ͵7 .“". ΄-Ὃ“-ὦ, 

κῶν, ἐπὶ τινὶ μιέγώ Φρονεις. 

᾽ “ Ν 5} ε«» ΄ σ΄ Ἂν Ά 

Οὐκοὺν καὶ σὺ, ἔφη ὁ ᾿Αντισιϑένης, λέξεις, ὦ Λύ- 
ἣΝ Ε) ᾽ ἃς .«“ 

Καὶ ὃς ἐφη" οὐ γὼρ ἅπαν- 
ΕΣ 31 -“ Ἄ. τὰῖὴῇ΄ῃ 7 “-“, «ὦὉ πα ἐν Ν ΕΝ 

τες ἰστε, ἔφη, Ὁτ’ ἐπὶ τούτω τῷ υἱέει; Οὐὑτός γὲε μῆν, εξη 
ρ -« Ω ον 7 “' 

τις, δῆλον, ὅτι ἐπὶ τῳ νικηφόρος εἰνωι. 
« η 

Καὶ ὁ Αὐτόλυκος 
» “ τῷ ΄ » 5, ΕἸ Δ 

13 ἀνερυϑριάσως εἶπε, μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. Ἐπεὶ δὲ ἅπαν- 
« ἐδ -“ , 9 “᾿ ΄ Δ 

τες ἡσϑέντες, ὅτι ἤκουσαν αὐτοῦ ᾧωνησωντος, προσέβλε- 

1ο. ἀνασπάσας τὸ πρόσωπον] ἴἰὰ τὰς 
ὀφρῦς ἀνασσᾷν εἰ ἴῃ ΑΠΙΤοΟρΡἤΔη15 Α- 
σΒάτη. τοὔδ. 

ἐπ’ αὐτῷ] Μαυϊρξαίαπη αὐτὸν συτῃ 
ΑΡτείομίο ἴπ Οδίδεναι. Μιηςεδη. 
Βεϊρίοῖς ΠῚ. τοπΊ. [1]. Ρ. 531. σοτγεχ 
ὙΜεϊῆκε, ταῖς ἀείεπάϊε Ζεαπης οὐπι- 
Ρᾶγαΐο Ιοοοὸ Ουτορββά. 1]. 2,9 6. 

11. Καλλιπσίδης} Μαῖανὶ [οτὶρία- 
τάτη νυϊράτετι Καλλιπίδης, ΕΠ ἐπὶ πῇ 
Καλλιππίδης ὁ σρωγῳδὸς, ααἱ τεῆε Α- 
Ππεηθοο Χὶϊ. Ρ. 535. ΔΙοιϊδίαδάετη ἴῃ 
Ῥδίγ απ τεἀεα ηίογη σοηη!ταΐι5 οτϑί Ο- 
Ἰγτηρίδάς 94. απετα δαπάοπι Ρ]υΐατ- 
σΠ5 ἴῃ ΑἸοϊθΙδάς ο. 32. τὸν στῶν σρώ- 
γῳδιῶν ὑποκριτὴν νοσαῖ. Εαπάθδη ἴπ 
Αἤα σοπιπιοταπίετη ΟἸγτηρίδάϊβ οό. 
ΔΏΠΟ 4. πηεγηοτϊαΐ ῬοΙ γῆι ϑίγαϊες,. 
τὶ. το. πᾶ συπὶ Νοοῆταίο, Οἵ. Χο- 
ΠΟΡΉ, Ηεϊ]εδηϊο. ἵν. 8) 16. ἴῃ νῖτὰ 80- 
ῬῃοοΙ5 εἢ : Καλλισπίδην ὑποκριτὴν 
ἀπὸ ἐργασίας ἐξ ̓ Οποῦντος ἥκοντα τσαρὰ 

πὰς Χόας πέμψαι αὐτῷ σταφυλήν. Όϊ 
ἀε τηοτῖς ϑοόρῇοοθβ ἀριτασ. Εοτία 
εὐπάξστη δἕέϊογεγη γεύρί οἷα ἔγαρταεητα ΠῚ 
ΔΑΥορΠαπεύυτη ἀρυὰ ΡοΟ]]οαΠΊ Χ. 29. 
ἃ Ῥουρῖο οοτγεξϊατη : ὡσπερεὶ Καλλισ- 

σίδης ἐπὶ σοῦ κορήματος καϑίζομαι χα- 
μαί. Απδοιε]εβ ἀς Ροείϊοα χχνίϊ. (εξ, 
2. ὡς λίαν γὰρ ὑπερβάλλοντα πίϑηκον 
ὃ Μυνίσκος (ΚΕ ΓΟὮΥ ἱγαροεάϊαταπι 
αξῖοτ) τὸν Καλλισσίδην ἐκάλει, ἀεϊπάς 
(εξχ, 7. οὐδὲ κίνησις ἅπασα ἀποδοκιμιά- 
ζεται, ἀλλ᾽ ἡ φαύλων, ὅπερ καὶ Καλ- 
λιππίδη ἐπετιμᾶτο. Ρ] αἴδτοῆ 5 ἀε Ο]ο- 
τὰ Διπθηϊεπῆαπι Ὁ. 92. εἀ. Ηυτίδη. 
Τραγικοὶ δ᾽ αὐτοῖς ὑποκριταὶ Νικόσπρα- 
σοι καὶ Καλλισπίδαι καὶ Μυνίσκοι καὶ 
Θεόδωροι καὶ Ἰτῶλοι συνίτωσαν, Ὄϊνετ- 
[5 εἴ (φ!Πρριάθβ, ααεπη ἴπ ὑσγονοῦ- 
Ῥῖο ποπγ)ίμαγαης Οτθθοῖ, ἀραά ϑαεῖο- 
πίαπι ΓΙΌ. χαχνὶ, εἰ ΟἸσετοηετη Ἐρ. 
αὰ Ατἴο. ΧΙ. 12. αΠαθτη σατὰ ΠΟσ 
ποῆτο ρειπιυαίαν Ο. Ηετιτηᾶπη δά 
Ατϊποιεὶῖς Ιοοὰπι ἔα ρτα ἰδυΔαϊαπι. 

κλαίοντας καθίζειν] ΝΠ α5 Ὠὶο εἴ 
Ἰοσὺβ εχ ἀπιθίραο φυφεῆζαβ, (εὰ αξῖοῦ 
{τσὶ 5 ἜΧρτ πη Ἰδογῖ πχαβ ὑρεξιαιου!-, 
Ῥὰ5 {εἀεηίθυβ. Οοπίτα κλαίοντα καρ΄ 
ϑισφάνωα, απίετῃ αἰχὶῖ Ἑυτριᾶε5 ἈΔΑπ- 

ἄτγοπι. νετία 635. 
12. ὅσ, ἐπὶ] Εἀά. νεῖξ. ὅσ, ογηϊε- 

ταπι, 1τὰ ἴοξξ, 13. Γὁ16 Τα πεῖπα ὅτι ἐπὶ 
τῷ πατρὶ ἀδῖ, σείετεα ὅτι οπλϊτυηξ, 
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» Ων δ Ε ΓΔ: »“"ὝὟ Ν Ψ 3 

ψαν, ἡρετό τις οὐὐτὸν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ μὴν, ὦ Αὐτόλυκε : 
4 “᾽ ᾽ »-ν .« 3 ,“, -.. ὟΝ 

Ὁ δὲ εἶπεν, ἐπὶ τῷ πατρί. Καὶ ὥμω ἐνεκλίϑη αὐτῷ. 
᾿ Ἑ ».ὃλ Ὕ 9 ἰμ Π) ψ 7 -“ 

Καὶ ὁ Καλλίως ἰδὼν, ὧρ οἰσϑω, ἔφη, ὦ Λύκων, ὅτι 
Ἢ δ τι ΄ Ν 25. ὦ -“ ΄ 

πλουσιωτώτος εἰ ἀνϑ)ρώπων ; Μω Δί᾽, εᾧη, τουτο μέντοι 
ΠΝ 2 ᾿ 3 ᾿Χι 7 “ 3 ΕΝ ΄ 

ἐγὼ οὐκ οὐώω. ᾿Αλλὼ λανθάνει σε, ὅτι οὐκ ἂν δέξαιο 

τὼ βασιλέ ἤματω ἀντὶ τοῦ υἱοῦ ; ̓̓ Ἐπ᾽ αὐτοφιώρω εἴ- ὧν [20 ὡς χρήμνατω ὧντὶ τοῦ υἱοῦ ; ζ)ωρέ 
3 ΄ - "} 3 ᾿Ά ,, 

λήμμωι, εῷη, τὐλουσιώτατος, ὡς εοικεν, ἀνϑ)ρώπων ὧν. 
Ν ἘΣ: ε 7 μὰ μ 2 7΄ 7 

Σὺ δὲ, εῷη ὁ Νικήρατος, ὦ Ἑρμόγενες, επὶ τίνι μώλιστω 14 
3 7 δ 3 3) 3 “ 7 
ὠγάλλη; Καὶ ὃς, ἐπὶ Φίλων, ἔφη, ἀρετὴ καὶ δυνάμει, 

«“ »“"Ἢ “7 ᾽ »» Ρ. ᾽ “ ᾿ξ 

καὶ ὅτι τοίουτοι ὄντες ἐμου ἐπιμέλονται. Ενταῦϑω τοίνυν 
7 ΄ 3. Δι δὰ Ἂν ὌΝ Ψ » 

ὥώντες τοροσέβλεψναν οὕτω, κωὶ πόλλοι ὠμῶν ἤροντο, εἰ 
δὶ ΡῈ 3 Ἂ ε λ “ .« 5 

καὶ σφίσι δηλώσοι αὐτούς. ὋὉ δὲ εἶπεν, ὅτε οὐ Φ9- 
μον 
γήσει. 

ΟΑΡΌΌΤ ΙΝ. 
7 3] ε 4 Ε » Ν δ 32 

ἘΚ τούτου ἔλεξεν ὁ Σωκράτης, οὐκοὺν λοιπὸν ὧν εἰη1 
Φ΄. "Ἂμ ἃ - « ΄ Ε ᾿ «ς »"ε 

ἥμιν, ὦ εἐκῶστος ὑπέσχετο, ἀποδεικνύνωι, ὡς πολλοῦ 
πΡνυ  .5 ᾽ ͵7 ὃν 3) ε 7] ὅν νὰ » 
ἄξιά ἐστιν. ᾿Ακούοιτ᾽ ὧν, ΕΗ. ο ᾿ρλάν υε; τως ποσοι 

Ἐγὼ γὰρ ἐν τῷ χρόνω, ᾧ ὑμῶν ἀκούω ἀπορούντων, τί τὸ 

δίκαιον, ἐν τούτω δικαιοτέρους τοὺς ἀνϑ)ρώπους ποιῶ. 
3 

Καὶ ὁ Σωκράτης, πῶς, ὦ λῷστε; ἐῷη. Διδοὺς νὴ Δί᾽ 
7 3 (ᾧ 3 Ἰεν 77 ᾽ 

ἀργύριον. Καὶ ὁ ᾿Αντισϑένης ἐπαναστὰς μάλω ἐλεγ-Ὁ 
» “ῸΝΐπ 2 ΄ ς ἜΣ ἢ κῇ 77 ͵ 

Ἀτικῶὼς ὠὐτὸν ἐπήρετο, 0: δὲ ἄνθρωποι, ὦ Καλλίω, πό- 
ΕΣ Ὁ“ -Ὁ- ἄψε }5 “ὦ Ν 7 Λ 

τερον ἐν ταῖς ψυχαῖς, ἢ ἐν τῷ βωλαντίῳ τὸ δικωιόν σοι 
»ο»“ 5 ᾽ -Ὁ -»“- "] 7 Ν 

δοκοῦσιν ἔχειν; Ἔν ταῖς ψυχαῖς, ἐῴη. Καπειτῶ συ 
“ Ἂς. "Λ Ἄν 5 ͵ Ν Ν ΄ 

εἰς τὸ βαλάντιον διδοὺς ἀργύριον, τὰς ψυχὰς δικωιοτέ- 
“ χ δὼ" . κς Ν » Δ 7 ε 

ρῶς ποιεῖς; Μάλιστα. Πῶς; Ὅτι διὼ τὸ εἰδένωι, ὡς 
3) .,᾿ " Ν ᾽ ͵ “ ᾽ 3 ΄ 

ἔστιν ὅτου πριάμενοι τῶ ἐπιτήδειον ἐξουσιν, οὐκ εϑέλουσι 

13. ἐνεκλίϑ} 7αηίίηα ἀνεκλίϑη, ἀεῇάεταϊ. 
Οαῆδ!ο ἐπ᾿ αὐτῷ ἀεάϊι. ΨΥεΝΚῖο ρε- 2. ψυχαῖς, ἔφη] Ταπεῖπα ἴοϊα ἔφη 
ἤπὰ5. Αὐτοϊγοῖ ραογ] 5 νἱάδίυγ, εἰ ἰα παᾶρεῖ, οείοτα βἀά, οπλϊτίαπε, 
ἤσαι! δἀάϊτζυτη δ᾽ ααἱὰ ἸΔ αϊβ ραίοσπθ 
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- ᾿ 3 ψ Ὁο] ᾽ Ζ. 

8 κωκουργουντες κινδυνεύεν. ἮΙ καὶ σοὶ, εῷη, ἀποδιδόα- 
“ἢ ΕΥ̓ 7 ΡΝ Ἂς » 3, ᾿ ΄ 7ὔ, 

σιν, ὅτι ὧν λάβωσι; Μὰὼ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐ μὲν δή. Τί 
ἄν τ ΡῈ.) 7 ,» 3 Ν Ν, 79 Υ 

δὲ ἀντὶ τοῦ ἀργυρίου; χώριτως; Οὐ μὼ τὸν Δί,, εῷη, 
» δὰ “ » δ᾽ 91 3 ΄ ", ἐν 

οὐδὲ τοῦτο" ἀλλ᾽ ἔνιοι καὶ ἐχϑιόνως ἔχουσιν, ἢ πρὶν λω- 

βειν. 
« 5... χοδ 5 Ἃ - Ν Ν Ν "» ἢ 

πων, ὡς ἐλεγχῶν ὠὐτὸν, εἰ μὲν πρὸς τοὺς ὀὐλλοὺς δύνασαι 

ὔ, 3 5) Ἰν.} ΄ -«“ ᾿ ΄ 

Θαυμαστώ Ὑ᾽; ἐφη ὁ Αντισθένης, μῶ εἰσβλέ- 

7 Δ -“ 3 Ἀς Ν Χ ἐν 3, Ἁ. τῇ 

4 δικαίους ὧν ποιεῖν αὐποὺς, ὥρος δὲ σαυτὸν οὐ. Καὶ τί 
5. τ ς Ζ, ΕΣ ᾿: ͵7 

τοῦτ᾽, ἔφη ὁ Καλλίας, Θαυμαστόν; οὐ καὶ τέκτονώς τε 
5» εὟ .« ,οὦ ὧν ΞΖ Ν -“ 

καὶ οἰκοδόμους πολλοὺς ὁρῶς, οἱ ὠλλοῖς μὲν πολλοῖς ποι- 
»ἭΣ᾽ »"ΔὉ} ς “ ᾿ » Μ ἀκ’ 3 “Ὁ. Ὁ 

ουσίν οἱκιῶώς, εὠυτοιῖς δὲ οὐ δύνωντωι στοιήσωίϊ, Φλλ εν 
᾿ “" Υ Ν 5» ω Δ 7 ΄ Ἵ "» 

μισϑῳ ὠῦυτοι οἰκουσι; "(οὐἱ ὠὐνώσιχου μέεντοί, ὦ σοζιστῶ, 
2 7 ἶ 75 ΕΠ} ε 7 Ε ΄ ΄ 

δελεγχόμενος. Νῆή Δι,, εῷη ὁ Σωκρωτής, ἀνεχέσϑθω μέν- 
2 ς 7 δ 7 “7 ον 

τοι" ἐπεὶ καὶ οἱ μωντείς λεγοντῶι δήπου φΦλλοῖς μὲν προ- 
7͵ Ἀν; ΄ « » Ν Ἂν ΄-“ Ν 3 ͵΄ 

ὠὐγορευεῖν τὸ μέλλον, εωυτοις δὲ μῆ προορῶν τὸ ἐπιὸν. 
ἀπο Χ δ ς » “ 5 ͵ Ν' τς 
θΟὗτος μὲν δὴ ὁ λόγος ἐνταῦθα ἔληξεν. Ἔκ τούτου δὲ ὁ 

7 ᾽ 7  Ὰ 53} 2 » εν "ἡ 

Νικήρωτος, ἀκούοιτ᾽ ὧν, ἔφη, καὶ ἐμοῦ, ὦ ἔσεσιϑε βελτίο- 
Ν᾽ Ε ν ἴω ΕΣ ΑΝ δὴ -« δ᾽ δ. [ 

νες, ἥν ἐμοὶ συνήτε. ἴστε γῶρ ὁήπου, ὅτι ὁ Ομήρος Ο 
͵7 7 Ν Ν ᾽ὔ ἰὐμό 3 7΄ 

σοζφωτατος πεποίηκε σχεδὸν περὶ πάντων τῶν ἀνϑρωπί- 
. Ν ΠΝ, τον ὦ 7ὕ ΝΣ ᾿ Ὁ ἰς 

νων. Οστις ἂν οὖν ὑμῶν βούληται ἢ οἰ ονομιικὸς ἥ δὴ- 
Ἢ ΩΥ Ν ΄ ΟΝ ἢ. ΠῚ »“, ἈΝ 

μῆήγορικος ἡ στρωτήγικος γενέσθαι, ἡ ομοίος Αχιίλλει ἡ 
4 ΝΥ ἦς ὃ 9 ἐαλδελὰ ΤἋ .΄ ἂν αἱ 

Αἴαντι ἡ Νέστορι ἥ Οδυσσεέϊ, ἐμὲ ϑερωπευέτω. Ἔγω 
΄- »-»Ἢ ͵7 ΕΟ, ε γ᾿ 3] 

γῶρ ταυτῶ άντω ἐπίσταμαι. Η καὶ βασιλεύειν, εη 

3. δικαίους ἂν ποιεῖν] ϑίορβαπο οὔὉ- 
{εοατὰ5 Ὑ ΕἸ Πὰς ἀεἰονῖς ἄν, ααξ ρατιῖ- 
οὐ]α ἀυδιτατοπεση Παρεὶ ἀς εῆξέϊα, 
46 πΠ| ῥγεάϊσαθας (81}185. 

4. ἐν μισϑῷ αὐτοὶ] Μαυϊραίιτη αὐ- 
σαῖς ἴα σοτγοχῖς Εγηθῆϊ ; ἐν αὐταῖς 
μισϑῷ ΟΑΙΔ]1ο ἀεάϊτ, Θιορῃδπις ἐμ- 
μίσϑους αὐτὰς, νεῖ μισϑῷ αὐτὰς, νεῖ 

μισϑῷ ἐν αὐταῖς, νεὶ μισϑῷ αὐταῖς ἔνοι- 
κοῦσι, Ἔτι. Ῥοτίαβ ἐν μισϑωσαῖς σοη- 
θεοῖς, Βαοῃΐα5 αὐταῖς ἀοἰοτὶ νο] αἴξ. [π 
ὙΠΕΟΡΏγΑΠΙ Οπαγαδῖεγε χχ. (νυ ]ρὸ 
ΧΧΙΙ.) 5. ἐν μισϑωτῇ οἰκίᾳ οἰκῶν 11 τὶ 
{οΥ ΡῈ] 4111} ἐν μισθῷ τὴν οἰκίαν οἰκῶν 
Βαῦδεηΐ, 

ἀνάσχου] Οαῇαϊο ἀνέχου εαϊάϊε ς 
σοηῖτα ΕτΠεΗ͂ϊ (εα δ π5 νεγθα ΠῚ πιυῖϊαῖ 
ἴῃ ἀνασχέσϑω, 

5. τοροαγορεύε,ν")] Ηος ῥτίτηυβ σᾶ- 
ἥδ] ἀδάϊτ ργὸ νυ]ραίο απίεα σροσῶγ. 
Οεΐεγατῃ ΨΥ ε ΚΟ ἴῃ ἀἰϊξιῖβ (Δ ] 1186. εἴ 
ἴῃ τοῖο πος ἰΙοοο ποη ν]άδίαγ τη] πῇ 
{4115 ᾿Ἰη6 δ - ηαε Ραίαθαι 4] αϊὰ ἱπ’ 
60 ἰαἴογθ, αποά τείρι οἷδε δὰ [αξϊα {115 
ἴε ΡΟΥΪ5 ΠΟΪ5 ἱβποία, Θυξο ἄς ἃτὴ- 
Ὀίραο Γεηΐα νεΓΌΪ ἀνέχου εἰ ἀνεχέσϑω 
Δαάϊτ, αἰνεγίε αἰαγραιὶ ἃ ΟΔ]}[α εἰ 80- 
οτᾶῖο, δαυ! ἀἜ πὶ ποη ἴῃς] Προ. 

6. Ὅστις ἂν οὖν] Ταπεῖπα ἄν οπλϊΠέ, 
βασιλεύειν] ϑοσοία νεὶ ροίίιι5 ἰπγῖ- 



ΟΥ̓ΆΡΟΥ: ,.5. 
ἐ9 ΄ ΕΣ “ τά τ ΄ 39. «ὦ 
ὁ ᾿Αντισϑένης, ἐπίστασαι ; ὅτι οἰσθω ἐπωινέσαντα αὐτὸν 

τὸν ᾿Αγωμέμνονα, ὡς βασιλεύς τε εἴη ἀγωϑθὺς κρατερός 

τ᾽ αἰχμητής. 
Ν 3 53) “ ε 

Καὶ ναὶ μὼ Δί᾽, ἐῷη, ἔγωγε, ὅτι ἄρμα- 

τηλατοῦντω δέ ἐγγὺς μὲν τῆς στήλης κάμψαι, 

Αὐτὸν δὲ κλινϑῆναι ἐὐξέστου ἐπὶ δίφρου 
Ἢκ ἐπ᾿ ἀριστερὰ τοῖϊν, ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον 

, , εὐ ἤ 

Κένσαι ὁμοκλήσαντ᾽, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσί. 

δὲ 7 5) ε ες εἰν ιν ς ἢ ον 

Καὶ πρὸς τούτοις γε ἄλλο οἴδω, καὶ ὑμῖν αὐτίκω μώλ᾽ 7 

ἔξεστι πειρῶσιται. Εἶπε γάρ που Ὅμηρος, ἐπὶ δὲ κρό- 
““᾽ῃ: Ν ἰοὺ ΕΝ ας ͵, ὦ 

βέυον ποτῷ ὄψον. Ἔν οὖν ἐνεγκη τις Ἀρόμυον, ὠὐτικῶ 

μώλω τοῦτό γε ὠφελημένοι ἔσεσιϑε" ἥδιον γὰρ πιεέϊσϑε. 

Καὶ ὁ Χαρμίδης εἶπεν, ὦ ἄνδρες, ὁ Νικήρατος κρομύων 8 
“7 ΕῚ »“ ᾽ ΄-»ἢ Ἐν ΣῈ ἈΝ » "» 

ὄζων ἐπιθυμέϊ οἴκωδε ἐλϑεῖν, Ἱν᾿ ἡ γυνὴ αὐτοῦ πιστεύη, 
Ν » ΄ ΕΝ ο»“" Γ ,» ΕἸ 5, δὶ 

μὴ διανοηθήνωι μηδένα ἂν Φιλήσαι αὐτόν. Νὴ Δί᾽, ἔφη 

ὁ Σωκράτης. ᾿Αλλ᾽ ἄλλην που δόζων γελοίαν κίνδυνος 
ΠΡ ἌΨΒ “ 2 Ν Ν τ 9} εἶ 

ἡμῖν προσλαβεῖν. ἴΟψον μὲν γὰρ δὴ οὕτως ἔοικεν εἶνωι 
) "Δ -“ » ͵ Ν ΕΣ δι Ν μα εὸλ τὸ κρόμυον, ὥστε οὐ μόνον ποτὸν ἀλλὼ καὶ σῖτον ἡδύνειν. 

ἀϊοία αυξοῆϊο : ὑἴεγαμε εἰ πὶ ἴῃ οἷνῖ- 
ταῖα ᾿ἴθετα νἱνεῦας ὑγγαπηΐβ εἴ τεσῖθυ5 
ἱπέεπία. Ηΐπο ἰηνϊἀϊοίβ αυφῆϊοηὶ 
11] τείροπάδι ΝΙςεγαΐαβ, [εἀ {} 1 οἷς 
αἰϊατα τείρομΠοηεπι. 

στήλης) Γοοὺϑ εἰ 11. ΧαΙΪ. 335. 
4υστῃ ἜΧργοῆηε ἱπλϊταῖοπα ΟΡ ἤΟΟ 68 
ΕἸἰεξῖγω νεγὰ 720. κεῖνος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴν 
ἐσχάτην στήλην ἔχων ἔχριματ ἀεὶ σύ- 

ριγγαν δεξιόν τ᾿ ἀνεὶς σειραιον ἵππον εἶογε 
σὸν ποροσκείμεενον, ϑοτίρίατεθ νατίείᾶ- 
ἴετῃ ἰπ Ιοοο Ηοχγηβδεῖοο οὈνίαπῃ δηᾶγ- 
τανὶξ Ἔργερὰβ Ηεγηδ Ρ᾿. 424. (εῖε- 
Τὰπη [Δπρὲ ΝΙσεγδία πη ἴδ πὶ ἱπαρία ΠῚ 
(λοῖτ, αὐ Πδοο ἰρία νεγθα Ποτηθτὶ 40 
60 (τᾶδζα ραϊοὶ δά ἀγίεια ἱτηρεγαηάϊ 
ἀετηοηβγαπάδῃῃ εχ ροϑίὶ Ἡοπιουοβ, 
φυλῇ ἱτηρεγαΐογ οὰπὴ ἀυτίρα ἔπετῖς Δ Ὁ 
ε0 σοτηραγᾶίαϑ, 

. αὐτίκα μάλ᾽ Μυϊραίυτη αὐτίκα 
μὰ ΔΙ, συτὰ ΨΥ γιεηοῆϊο δὰ Ρ]ι- 
τἀτοππη ἀθ ὅεῖα Ν. Ὗ. ρ. 13. σογ- 
τοχῖς ΜΝ εκε. 

γάρ που] 1]14ἀϊς Δ. 629. 
ἃ, φιλῆσα ἩΗϊΐϊης Οοτηΐςας Αἰπε- 

πϑεὶ χὶϊ, Ρ. 572. 
διὰ σοῦϑ᾽ ὃ πόρνος οὗσος οὐδὲ σῶν πρά- 

σωνγ 

ἑκάσσοϑ᾽ ἐπιδεισνεῖ μεϑ᾽ ἡμῶν" τοῦτ 
δ᾽ ἦν, 

ἵνα μή τι λνπήσειςε τὸν ἐρασπσὴν ᾧ,- 
λῶν, 

προσλαβεῖν] ΝΥ αἰϊαπι γἹάϊομίαηα ἀἱὲ πιο-- 
δὶς οῤέπίονεηι ἐρκοι ετῆμ5) νεττῖς ὙΥ ΕΙ͂Κα, 
τεξὶβ. 

εἶναι πὸ κρόμυον, ὥστε----ἡδόνειν)] ΨᾺ]- 
Βαΐατα Ἰεξεϊοποτα εἶναι, ὡς κρόροιυόν γε 
οὐ----ἡ δύνει νὶτοίατ εἰ τατθαῖαπὶ εἴς 
τεέϊε νἱάϊε ΨΥ εἰ,κο : ̓ζδαῖια κρόμουον τ6- 
{γα πάστη 6χ δἰ ΓΈ ΓΟ τηθπῖῦτο σεη- 
Τα. Ατ ἴἴὰ τοπηαησῖ γε δὰ {δπΐδη- 
τίαπι ἱπερία πη. ᾿τΔα]ὰ6 ρᾶυϊο δυάᾶ- 
οἷὰβ Ἰοσατη σοΥγασὶ, Νατῃ ᾿ρίαπῃ οἴ - 
ΠῚ ποτὸν Οὐτῃ σῖτον τταηροπία ἔμε- 
Τὰαης ἃ ᾿ἰργαγῖβ, ααοά νἱάεο εἴίαπι 
Ταηραπι οατὰ Μοίοσῃιο δἀτηοπυϊῆξ. 
Ἡοιηεγαβ επὶπὶ ροζατῃ εἴα σερϑ σοη- 
ἀϊεῦαι ; ϑοογαῖεβ δυϊεπὶ σαρᾶ εἰἰδπῃ 
ΟἿΌΣ οσυρΙίάϊταΐετη ἀοαὶ πιοπεῖ, ΟΥτορ. 
Υἱ. 1,),31, ὄψα ὀξέα καὶ δοιμοίᾳ καὶ ὧλ- 
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ὅπως μὴ 
Φήση τις, ἡμᾶς πρὸς Καλλίων ἐλθόντας ἡδυπαϑεῖν. 

9 Μηδωμῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἑἰς μὲν γῶρ μάχην ὁρ- 

μωμένῳ κωλῶς ἔχε: κρόμυον ὑποτρώγειν, ὥσπερ ἔνιοι τοὺς 

Εἰ δὲ δὴ τοῦτο καὶ μετὼ δέπνον τρωξόμεϑω, 

ὠλεκτρυόνως σκόροδω σιτίσαντες συμβάλλουσι. Ἡμεῖς 

δὲ ἴσως βουλευόμεϑω, ὅπως Φιλήσομέν τινώ μᾶλλον, ἢ 

ι0 μαχούμεθα. Καὶ οὗτος μὲν δὴ ὁ λόγος οὕτω πως ἐπαύ- 
Ὁ δὲ Κριτόβουλος, οὐκοῦν αὖ ἐγὼ λέξω, ἔφη, εξ 

Λέγε, ἔφασαν. Εἰ 

σῶωτο. 

ὧν ἐπὶ τῷ κάλλ γα φρονῶ πὶ τῷ καλλεῖ μεγ θόνω. 
Χ 7 Ν 7 " ς ΒΩ ε “ ὃν 7, 

μὲν τοίνυν μὴ κωλὸς εἰμυι, ὡς οἰομῶ!, ὑμεῖς ὧν δικαίως 
» 7 7 ε ΄ Ε ἣν ἃς ς Ζ 5.Ἅγο ἃ ͵ 

ἀπάτης δίκην υπεχϑοιτε" οὐδενὸς γάρ ὁρκίζοντος, ὠεὶ ομνγύ- 
͵ Ν “" ᾿ Ν» “Δ "4 

οντες πωλὸν μὲ ᾧωτε εἶνω. Κωώγω μέντοι πιστεύω. 
Ὁ ἢ ΗΝ 5 Ἂς: ε ἴω "», ᾽ 

"1 Καλοὺς γὰρ καὶ ἀγαθοὺς ὑμῶς ἄνδρας νομίζω. ἘΪ δὲ 
δὴν ἐν ΟΣ Ν ς »“ Ν 5. ἶΝ ᾿ 3 Ν Ψ 

εἰμί τε τῶ ὁντι κωλὸς, καὶ ὑμεῖς τῷ ὠὐὑτῶ πρὸς ἐμὲ πῶ- 
ΡΝ ὁ 2 Ν ἣν 3 “ ε “ 

σχετε, οιώπερ᾽ ἐγὼ πρὸς τὸν ἐμοὶ δοκοῦντω κωλὸν εἰναί, 
,) 7 δὲ Ν ΠΑ ν ΕΝ Ας ΄ 
ομνυμι πῶντως Θεοὺς, μῆ ἐλέσϑ ων ἂν τὴν βασιλέως 
5 Ν 5 Ν " Ν τέ ΗΝ δ 2 Ν 7ὕ 

12 ὠρχήν ὥντὶ τοῦ κωλὸς εἶἰνωι. Νὺυν γὰρ εἐγω Καλεινῶν 
«“ὕ Ν »"» Ν " 7 ἌΝ ΕῚ Ἅ 

ἥδιον μὲν Θεώμωι, ἡ τὠλλῳ πῶντῶ τῶ εν ἀνϑρώποις κω- 
74 ὃς λ "» 57 ε 7 ,»" ΕΝ δ 

λώ" τυῷλος δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων μωώλλον ὧν δεξαίμην 
᾿ Ἀ 7 τς 2) Σ ο 55 9. δὲ Ν Ν Ν, 

εἰνωι, ἡ Κλεινίου ἐνὸς οὗτος ὠχοομῶν δὲ καὶ γυκτι Καὶ 
ε͵ . » ο“ ΕῚ φο δν Ἡ 4 δὲ Ν “λίι ὃν 

ὑπνω, ὁτι ἐκεινον οὐχ, ὁρω. μερῶν θὲ κωὶ ἡλίω τὴν με- 
7 ᾿ μέ » ἤ γ 7 

13 γίστην χάριν οἴδω, ὅτι μοι Κλεινίαν ἀναφαίνουσιν. "Αξιόν 

αυρά" ταῦτα γὰρ ἱπὶ σῖτόν σε ἄγε καὶ 
ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖ. 

9. ἔφη, ὦ Σώκρατες] Ταπεῖπα ἀβάϊε 
ἔφη ὁ Σωκράτης. ϑεηθεηβ ὑποτρώγειν 

ΕἿἘ. αγιζεα φσεμέαγε νεὶ ἐάφνε. 
σκόροδα. σιτίσωντε2) Μὶάε ἀπηοία- 

τἰοπετὴ ψ ὶθῦιϊ εἀϊτατα ἃ εἰ Κῖο Ρ. 

339. 
το. ἐξ ὧν] Ταητίπα ἐξ οὗ. ϑεαθοης 

ὑπσέχοιτε ρεῆτης οὰπὶ Ταπιῖπα Ζεαπα 
ἴῃ ὑσέσχοισε ταὰϊαν]ῖ. 

12. ἁπάντων μῶλλον] Ὠϊορεηε8 [.8- 
ογίϊαρ πῃ ἡ ΧΕπορδοηεὶς τεΐοτε Α- 
τ ΙΡΡΙ ἐᾳπιεηζίαγα, ἤὰπο ᾿ρίαπι ἰο- 
ρυτῃ δὰ Χεπορμοηίοη τεΐεθητῖ5. ἃ 

49 ΟΙΠπἰαπὶ ἀτηδίατη ἔα ἶξ ἐγαάϊά6- 
γαῖ, Εχ εο ἰσοο Ζευαπε να!ρίατι {οτὶ- 
Ρίυταπι ἴῃ Γεθ η1 πηεπαθτο ἢ) κείνου" 
ἡνὸς ὄγχσος τηυτανὶ ἰπ Κλεινίου, Τ6οΠ- 

οἰανὶαϑ ἐκείνδυ οΟῃ͵δοογαῖ. 5858 ᾿θ᾽ ἀθπη. 
Ρτεδίογοα [οτρίατη ἐχίδε πάντων δεξαί- 
μὴν ἄν ἢ Κλεινίου ἑνὸς. ὄγτος γενέσϑαι. 
4ὰφ Ἰεξεῖο πὐϊῃὶ αυϊάθαι πχαϊῖο νἱά6- 
τὰν εξ πυπιοστοῆογ ΟΠ πὰς ἔαὶϊς Α]- 
οἰ δ᾽αάϊς ἔγαῖθσ, φαθπὶ ἢϊς ἱρίε ἴῃ Ρ]4- 
τοηῖοο Αἰοϊδιαὰο 1. δε, 14. μραινόμενον" 
νοοδί. 

ἄχϑομαι δὲ] Ἐχ Ὀίοροηςα μτὸ νὰυ]- 
Βαῖο σε δάίοινις Ζεαπθ. [η΄ νεῖ 
ἴεξι; 13. τὸν δέ γε Ταπίίηδ γε οπίῆϊ, 
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᾿ .- »ν »-ὝὋ» » ΑΝ [4 “Ἢ “ς - 

γε μὴν ἡμῖν τοῖς κάλοις, καὶ επὶ τόσδε μέγα Φρρονεῖν, 
- Ν᾽ ἵν. .5 Ν »ὝἪ δέ ἔνι ο. 3 δὰ ᾿ 
ΟΤέ Τὸν μεν ἐσχυρον σονουντὼ ὅει. κτωσίῶι ταγῶώσω, Καὶ 

τὸν ἀνδρεῖον, κινδυνεύοντω, τὸν δέ γε σοφὸν, λέγοντα" ὁ δὲ 
« 3 ἣ ΩΝ ζ γ΄ 

καλὸς, καὶ ἡσυχίαν ἔχων, πάντ᾽ ἂν διωπράξαιτο. Ε- 14 

γωγ᾽ οὖν, καίπερ εἰδὼς, ὅτι χρήματω ἡδὸ κτήμω, ἥδιον 

μὲν ἂν τὼ ὄντω Κλειίω διδοίην, ἢ ἕτερώ παρ ἄλλου 

λαμβάνοιμι: ἥδιον δὲ, ἂν δουλεύοιμι, ἡ ἐλεύϑερος εἴην, εἴ, 
57 2 ΄ Ἂς ΄ Δ εν 

μου Κλεινίως ὠρχεῖν εϑέλοι. Καὶ γῶρ πονοιήν ὧν ρων 
μὴ ͵͵ ὅλο Βα ΄ Ν τ Δ Ἂ, ΤᾺΝ ΥΟ Ν Ψ 
ἐκείνω, ΄ ὠνωπωαυοιμῆν, κῶὶι Ἀιν ὑνευοιμ ων σρο εκεινου 

ἥδιον, ἢ ὠκίνδυνος ζῶνν. Ὥστε εἰ σὺ, ὦ Καλλία, μέγα 18 
-"- « ΄ 7 »"»" 2 Χ Ν »" 

φρονεῖς, οτι δικαιοτέρους δύνασαι σοίειν, ἐγώ Ζρος σοω- 

Ε Ἂν Ξ » Ἐν δας 357 5 μξ ἊἊ 

σῶν ουβετήν δικωιότερός σου εἰμι φῳ γων ἀνζ)ρώπους. Διῷ 

δ Ἢ τς.3 “ ἴω ΝΛ ὡς -“ ᾽ “᾿ ᾽ 

γὰρ τὸ ἐμπνεὶν τι ἡμᾶς τοὺς κωλοὺς τοις ἐρωτίκοις, ελευ-- 
Ἧΐ ςἙ -“ Ξ 

ϑε ιωτέ οὺς μ ἐν οὐὕτους σπτοίουμμεν εἰς ἥ τῶ. ἐλοσο- θους μ μὲν εἰς χρήμ 
Δ ᾿ ΄ 3 -»" ᾿ 

γωτέρους δὲ καὶ Φιλοκωλωτέρους εν τοις κινδύνοις, καὶ 
ἊΝ 3 δ ἌΛΟΣ ἐδ -«“ Ν “Ὃ 

μην οἰδημονεστέρους τε και εγκρωτεστέρους, οἷγξε Κκῶώι, ων 

14. “τρὸ ἐκείνου] Μυϊξαίατη πρὸς ἰη- 
ἱεγρτείαϊτυσ Ζεὰμε 2γο (αίμιε ἐ7μ5, εἴ 
φοιηραταῖ ϑύειν πρὸς τῆς πόλεω; ἀς [8- 
οεά. ΒΕρΌὈ]. χν. 2. Οοηῖτα γεῖκε 
ἐγθαιιθῃτίογαγα αἰαπι δἷϊ ργεξρο τ ἢ 15 
“ποὺς σαπ βεηϊῖσο ρτὸ ἐξ, τ ἀδοξοῦν- 
σαι πρὸς. τῶν πόλεων (ΒΕ οποτη. ἷν. 2. 
1οϊά, νἱ. το. ἐνδοξοτάπη πρὸς τῶν σπό- 
λέων. εἶναι. (εξξ. 17. πρὸς πάντων ἐπο- 
γοριχζόμενον. Ἰσίτατ ἢ. 1. νοτιῖῖ: ῥεγῖ- 
ομΐᾳ εγμ5 7ω{{ι5 69 ἀμξίογε, Πἰδεπίῖπς μμὸ- 
ἡγεπ. Ἠδηο αἷν ἰεπιεπτῖαπὶ ῬγορδὈϊ- 
Ἰοσεη εἰ. ἀπηδητὶ εἰϊατα σοηνοηΐδη- 
τίοτετα εἴδβ. Θιαοά δά διηγοτῖβ [ἘΠ ΠῈ 
αἰπεῖ, οετῖαβ Γὰπὶ διηδηίεβ ποραία- 
τος εξ: αηὐυοὰ δὰ υἱιπι [εγπι 5, 
πρὸς ἴϊα. υἱρίατα αἰ αγραΐαπι Ἰορὶ, ἔστε 
περαναγίτη : πίῃς ἤπθ ἀαυθίτδιίοηα 
σρὸ [οτ]ρῇ : εοάεπὶ πιοάο Ἰοδυτη ἐς 
1λοεά, ἢδρ. οοτηρεπάπτη οεπίεο. 

15. δικαιόπτερός σου εἰμὶ ἄγων] Μοί- 
οἴς. ἱκανώσερος ταδί εὈαὶ τοτὶρίατη : 
χυδτη οοπ)εξξυτγάτη το] ]οῖς [πρ6, σωτη 
δικαιότερος “"εγδογιέηι ἱμίτιηι εἤοιαι Παμά 
τηβοείμπι. Αι Ταϊαβ Ὠῖο ἰσοιπα ποη Πᾶ- 
Ῥεῖ; ἀς ζ{επῖθητία παφοεῖταγ, αυλπὶ 

ΠΌ]]α πὶ ῥτεοίϊζαι Ἰθέξιῖο να ]ρατῖβ, αἵ θε- 
π6 επῆΠε νἱάδτιγ Μοίομπε. Ηδης 
᾿ξίτατ Ἰονὶ πιυϊατίοπε γοβιταὶ, νυ]ραῖο 
ἄγειν ταυϊαῖο ἰπ ἄγων. Αἀ τνετῖθᾶ δι- 
καιόπερός. σου εἰμὶ ᾿πτ0}]}1|66 μέγα φΦρο- 
νεῖν, 

ἐκπνεῖν τ ΖΕΙΠΙαὶ Ψ. Ἡ. 11. 12. 
Λακεδαιμόνιοι δέονται τῶν ἐραστῶν εἰσ- 
σνεῖν αὐτοῖς. Λακεδαιμονίων ὃς ἐστιν αὕ- 

σή ἡ φωνὴ, ἐρᾷν δεῖν λέγουσα. Ως εἴσ- 
πνηλος Τ᾿ ΠεΟΟΙΙΙὶ ΧΙ. 13. ὃ μὲν εἰσανη- 
λος,» φαίη χ᾽ ὡμυκλαΐσδων, στὸν δ᾽ ἕτερον 

πάλιν, ὡς κεν ὃ Θεσσαλὸς εἶπεν, ἀϊΐταν. 

Εοάεπι (επῇα ΡΙ]αςἀτοτι5. 'π ΟἸθοτηε- 
Ὡς υαὐϊζαγ νερὸ ἐμσινεῖν, 

καὶ μὴν] ϑδιεηιμ ἑαηπϑς ἴα αὐ ἔξη- 
τεπῖῖα ἤθοο Ορροηδίαγ δηιθοεάθῃτὶ ἐν 
κινδύνοις φιλοκαλωπέρους. ϑιρπι βοδιο 

δα ματι ο] απ τ καὶ μὴν ἴῃ τηεάϊα 
οτατίοπα ΠῸΠ ἔτεα η8. 

οἵγε καὶ] ἘΒΙΡΙτὰ5. νετίεγαῖ : σαὶ 
φιμίάενι εἰ εα, μι γιαχῖπε ἀεβάεναηί, 
εἰσὶ τεγεπίμν 5 ὙΝεῖίΚε σοπίγα : φωὲ 
φηϊάομι Κγμδε «οἰμῥίαίηπι, σίας πὶ. ὁ. 
μάογε ἀεί εν" αὐ ῖηεπί, 
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δέ 7 “, 59 5 ΄ 7 λ Ν 
10 ϑεοντῶι μώλιστω, τοῦτ ῳισχώνοντωι. Μαίνοντῶι δὲ καὶ 

ς δ ἃς Ἂς ᾿ς] « 7 ᾽ Ν Ὡς 

οἱ μὴ τοὺς κωλοὺς στρατηγοὺς αἱρούμενοι. Ἔγω οὖν 
Ἂς Ἅ Ν ἧς ,, 2 [ε » ε »“ 

μετὼ Κλεινίου κῶν διὼ πυρὸς ἰοίην' οἴδω δ᾽ ὅτι καὶ ὑμεῖς 
ἢ 3 -“ «“ δ᾽ ᾽ Ζ΄ ὩΣ ΄ 3, 

μετ᾽ ἐμου. “Ὥστε μηκέτι ἀπόρει, ὦ Σώκρατες, εἴτι τοὺ- 

17 μὸν κάλλος ἀνϑρώποις ὠφελήσει. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ μέντοι 
͵ ΕΣ ἐν Ἂν, [4 ς Ἂν 7 

ταύτη γὲ ἀτιμώστεον τὸ Κκώλλος, ὡς τωχῦ πωρωκμάζον. 
“ "“» Ν “ἶ 

Ἐπεὶ ὥσπερ γὲ πῶὶς γίγνετωι κωλὸς, οὕτω καὶ μειρά- 
Ν 5. 1.Ἂ Ν 7 

κιον, καὶ ἀνὴρ, καὶ πρεσβύτης. Τεκμήριον δὲ, ϑωλλο- 
νΆ Ν “9 “ ὃς Ἂς δ 4 . ΄ 

Φόρους γὰρ τὴ Αϑηνῷ τοὺς καλοὺς γεροντῶς εκλεγονται, 
ε “-» 7 ς ΄ “-“ Ψ ᾽ 

18 ὡς συμπωρομουρτουντος πώση ἡλικίον του κώλλους. Ἐπ 
λεΝΌΟ Ν θα κα 7 - 7 ν᾽ [ε 

δὲ ἡδὺ τὸ πῶρ εκχόντων διωπράττεσθωι, ὧν τίς δέοιτο, ευ 
78 “ἶ Ν Ν ϑ8 Ἄν δὰ τὰ Ν ΟΣ 7 Ν 

οι, οτι Ἄωι νυν: ΟΤΤΟῸΡ ὧν ἐγῶ κτωμι σιωπῶν “σεισοων μοι τον 

παῖδο τόνδε καὶ τὴν παῖδω Φιλήσωίΐ με, ἢ σὺ, ὦ Σώκρα- 
3 7 Ν ἣν “΄ 

19τες, εἰ καὶ πάνυ πολλὼ καὶ σοζφὼ λέγοις. 
Ἐ »“, 

Τ' τουτο; 
3) ς 7 « ον 218 -“ ὰ ΕΥ "“ 

εῷη ὁ Σωκράτης" ὡς γῶρ καὶ ἐμοῦ κωλλίων ὧν ταυτοῦ 
, Ν 3, ς ΕΝ ζ 

κομπάζεις ; Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἡ πάντων ΣΣει- 
-“ “ιν -» -»" "7, δ ", ε ν 

λήνων τῶν εν τοῖς σωτυρίκοις αἰσχίστος ὧν. εἰήν. Ο δὲ 

90 Σωκράτης καὶ ἐτύγχανε προσεμῷφερὴς τούτοις ὦν. ἴΑγε 

16. ᾿Εγὼ οὖν] Αη ἕαϊξ οΟἸἸ πὶ ἴοτὶ- 
Ρίατη ᾿Εγὼ μὲν οὖν; ϑεηθεηβ. εἴσι 
ἀγα ποδία πΊ αἰΐογα νοσα δὲ ἴῃ Ταπίϊπα 
εἴ πηᾶΙρὶπα ϑίθρἢ. 

17. ϑαλλοφόρους γὰρ) Τὰ ναϊδᾶ- 
ἴὰτι δὲ οὐπὶ Οδῇα]. σοτγεχῖε Ζεὰπα 
εχ υἱὰ οοπῆδητὶ ἐοτρίοτυτη ρος ση- 
μεῖον δὲ, τεκμήριον δὲ (ΕτρεΓ γὰρ ἱπξε- 
Ταπίϊαπὶ ἴῃ αἰΐεγο τηεπιῦτγο. Τα ποὺβ 
ΘιΟΌΘοὶ Ρ. 588. δ᾽ σε νόμος αὐτοὺς τοὺς 

γέροντας χειροσονεῖ ᾿Αϑηνξ, ὥς φησι Ἐ{:- 
νοφῶν ὃ φιλόσοφος, ϑαλλοφόρους. Ῥετιϊ- 
πεῖ πὰς εἰϊατη ἀγὼν εὐανδρίας ἀρὰ 
Αἰῃεηϊεηίες, 46 αὰοὸ δὰ Μαεηήιου. [1]. 
3) 12. ἀϊέζατη.---[εϊπάθ εἀά. νεῖ. 
συμπαρομαρτοῦντες ἀδῃΐ, 

18, εὖ ἀν ὅφι καὶ νυν] Ἐερείεη- 
ἄἀυτῃ οορ᾽δίίομε δέμθ (σῖο; πῖε ὑπαχῖς- 
πιατη υοἰμῥίαίεηι ῥεγοεῤήμγερη ο{2 5 φιτεη 
ἐξο πεὶ βίοης ῥμεγο ἄμῖο εἰ ῥμεϊία ῥεν- 
Μ}μαμέτο εἴ οσεῖ. ϑεααθηβ λέγοις Παπεῖπᾶ 
τουζαϊ ἴῃ λέγεις. 

19. κομτάζεις 1] ϑίρπαπη ᾿ηΐεγτο- 
ξαϊοηὶβ δά άϊάϊ, ᾳυοά νυϊρο ἀεεᾷ. 
Μοπαϊε ἰαπηεη ἰπ Αἀάεηάὶς ΨΥ εἶκε, 

σατυρικοῖς) [ΤΠΈΕ]ΠρῈ δρώμασι, αἱ 
ταοπαΐξ Οδίδα θοηαβ ἀε Ῥοβῆ ϑαϊγσὶ- 
οᾶ 1. τ. ΒαΡεΥ δά ἢ. 1. εἰ Ηεπιβετῆ. 
δα Ταιοϊαπὶ τοπη. ἱ. Ρ. 417. Οείεγα πη 
ΠπλΠ τα ἀϊπετη 5]]6πόγασα ἔρεξεανϊς 
εἰἰαπὶ Ατὐἱορῆαπες Νυδίαγη σνετία 
224. δὰ ηυεπι ϑοΠΟ] 18 : ἐλέγετο δὲ ὁ 
Σωκράτης σὴν ὅψιν Σειληνῷ παρεμφαί- 

νειν" σιμός σε γὰρ καὶ φαλωπρὸς ἦν. 
ΡΙαίο ϑυγιροῆὶ χχχὶϊ. ΑἸοϊ δάστη ἔ8- 
οἷὲ ἀϊσεπίεπι: φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον 
αὐπὸν εἶναι τοῖς Σειληνοῖς πούχοις σοῖς 
ἐν σοῖς ἑρμογλυφείοις καϑημένοις, οὔσαι- 
νας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ 

αὐλοὺς ἔχοντας. ϑΊΤΑΙΠ65. 1ΠΠ15 5116 πὶ8 
οἰ ΠΠ θ5 Ηδγπηαβ ἔεοι δ γι ῆσεδ 
Βτϑεοοβ τεαῖαγ ΘοΠο]οη ΠΙοΠΥΩ͂Ϊ ἸΏ 
Εἰγτηοὶ. Μ. ν. ᾿Αρμάριον. 



ΟΡ; ἼΝ. τόι 

»" ; . , “ ΄ ᾿ “Ἕ 

νῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὕπως μεμνήση διακριϑῆνωι στερὶ 
-“ ΔΩ 3 ᾽ν ς .} ν, τή 

τοῦ κάλλους, ἐπειδὼν οἱ πρὸκείμενοι λόγοι ποεριέλϑωσι. 
Ψ  γ... ἀν, Ἂς μΝ “ ε ᾿ ᾿ : 3 2 ᾽ 

Κρινάτω δι ἡμῶς μή ᾿Αλέξανδρος. ο Πριώμου, ὡλλ αὐτοὶ 
ἰκ “ἢ ων» ΔΑ 3 “ κ᾿ ᾿ ᾽ 

οὐτοῖ, οὐσπῈρ σὺ οἰεί ἐπιθυμεῖν σε Φιλησαι. Κλειμίω δὶ, 21 
3}, Ἂς μβ 3 δὰ», [8 Ψ ν»Νν εὐ 2 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐκ ὧν ἐπιτρέψναις ; Καὶ ὃς εἶπεν" οὐ 

Ἂς εἰ ͵, Ν 7 Ἂϑ Ν Ν ἙΝ κὺς 

γὰρ αὖ παύση σὺ Κλεινίου μεμνήμενος ; Ην δὲ μή ονο- 
7 ν Ἃ ᾿ 37 »-ὕ Ε] “ 3 μή ε 

μάζω, ἡττὸν τί με οιεί μεμνήσϑαι αὐτοῦ; οὐκ οἰσθω, ὅτι 
-« : »"» 9 ΤᾺ ΕἸ » 5» -»" »" ς Ε] 

οὕτω ᾿σωῷως ἔχω εἰδῶλον αὑτου εν τῇ ψυχῆ, ὡς εἰ ὥλω- 
ἐχ Ὁ: αὶ ἀν Δ ΟΣ ΡΟΝ ΑΥΑῚ Στ λς να τὰ ἡ ν ϑήν» Ἀ 

στικὸς ἡ ζωγραφικὸς ἥν, οὐδὲν ἂν ἧττον ἐκ τοῦ εἰδώλου, ῆ 
Ν 3.,υνὖϑ ως “ ἃς ἘΡῸ ὐὐν 7 ς 

ὥῦρος αὑτὸν ὁρων, ὁμοίον αὑτῷ ὠπειργωσώμήν ;. Καὶ ὁ Σω- 22 
7 «ε ᾿ “"ἪᾺ -“ἷ - ᾿ 3, 

πρώτης ὑπέλαβε, τί δῆτα, οὕτως ὅμοιον εἴδωλον ἔχων, 
͵7 ϑ Ὡ- 57 Δὲ κι ὟΝ ε, 3, 

πρώγματα μοι παρέχεις, ἄγεις τε αὐτὸν ὅπου ὄψει ; 
.« 3" « Ἁ μὰ ΤῚ “2 3 

Οτι, ὦ Σώκρατες, ἡ μὲν αὐτου ὄψνις εὐφραίνειν δύναται, 
ς ὯΝ “᾿Π. Δ. ΄ ς αὖ ᾽ ΄ ) ΔΑ τι 

ἡ δὲ τοῦ εἰδώλου, τέρψιν μὲν οὐ παρέχει; πόϑον δὲ εμ.- 
»" ς ᾿» ἣν 5» ἧκ Ῥ9 Ν ἐκ Ξ 

ποιέι, Καὶ ὁ Ἑρμογένης εἶπεν, ἀλλ᾽ εγὼ, ὦ Σώκρατες, 23 
Ἀ Ν "»" »"» Ν “. - .«“ «ε 

οὐδὲ πρὸς σου ποιῶ τὸ περιϊδεῖν Κριτόβουλον οὕτως ὑπὸ 
“.᾿ἹἼ Ε ΄ “ Ν 4 ε 7ὕ 

του ἐρωτος ἐκπλωγεντῶὼ. δοκεις γάρ, εῷη ὁ Σωκράτης, 
ΕῚ 9 7 « ἰμ » 

εξ ου ἐμοὶ συνεστιίν, οὑτω διατεθῆναι αὐτόν ; ᾿Αλλ πότε 
΄ ς« “ “]ἤ Δ Ὰ Ἂς ἝΟο, 32 3 

μῆν; Οὐχ, ορούς, ὁτί τούτῳ μὲν πώρον τῶ ὠτῶ ἄρτι ἴουλος 
ν Χ Ν Ν᾿ 5, 4 3 " 

καϑέρπει, Κλεινία, δὲ πρὸς τὸ ὄπισϑεν ἤδὴ ἀνωβαίνει; 

20. αὐτοὶ οὗ οι} Ῥαεγ Οὐ ΠῚ Ρυεα 

ΘυγαΟΠΙ Ποτηϊη5. Οἵ, οαρ, υἱ. ας 
21. σαφῶς ἔχω εἴδωλὸν] )εθεθαΐ 

εξ σὸ εἴδωλον ἀαϊ σαφές" ροβειῖαβ 
τη! τί, ασαοά ᾿ρίε ϑοογαῖες ἀφ ηάς ὅ- 
μάδιον ἐΐδωλον Ἰητεγρτείατι ν] ἀδίατγ, 

22. αὐτὸν ὅπου] ΜΑ16 Ὑνεῖίκε ροῖ 
αὐτὸν ἱποῖ(απὶ ροίαϊε ; μοτγίϊποῖ οπίτη 
Ρτσποηῖεη ἢ δα ΓΕ θη 5 ὄψει : Ποσ 
Τρία πὶ ἰατηδη δαἀπιοηπίτις ἃ νελῆοπα 
ἘΤΡΙτεῖ ἀρπονῖς ᾿π Αἀάἀεηδί5, εἰ οοτα- 
τηὰ ρόπ ἄγεις σε Ροηΐ Ἰυ{Πε. 

23. οὐδὲ πρὸς σοῦ ποιῶ] Ταἄϊσο τε ἴπη- 
ἀϊρησπι εὔδξ, ρυΐο {8] ποη σοηνεπῖγε," 
Οτιϊοδυϊατὴ αἰΓοΙρ᾽ πα τὰα υϊξητετα 
τᾶπι ἱπίδῃο ἀζηογε σαρίυτη εξ, 

στρὸς τὸ ὑπισϑεν ἤδη ἀναβαίνει] Ηφοο 
νἱ οἵα εξ τεξὶς τασηυΐϊ ΟΝ ΚΕ, εἰ 
σρεπίϊοπεση ροιΐα5 τῆς ὑπήνης τεααϊτὶ, 

Οπιοθυϊας ἀτπαῖοσ εἰαῖς {πρεΐαδαξ 
ἀπηαπατη ΟἸηἴαπι. Ηἰς δαἀοϊείσθηβ 
Ἰαπαρίπεπα ἴῃ ὑσήνη ρτϊπηατι δγυτη- 
Ρεηΐεστη βεγεραῖ, 1116 Ὀαγθάτη αἰτὶπ- 
46 νεγίαβ Διιγεβ δά ροίζεγ γε ΠῚ σαρῖ- 
τὶς ρᾶττετη δναρδηΐεπὶ οἢεηαεὈαζ," 
Ἀςξὶε ῬοΙῈῸχ 11. το. Ὁ] ἱρίαπι Ὠθπο᾽ 
Ἰοσυτῃ τεύρίςετε νἱἀδίυτ, παρὰ τὰ ὥτα᾽ 
καϑέρποντα «ὃν ἴουλον ἔχων ς Ὠϊσ ᾿οἵξ 
Οπιοθυϊα5. 851. ΠΙιοάοταβ 'π Εχσεῦ- 
Ρε5 τοτι. 11. Ρ. 596. νεωνίσ'κον----τὸν μὲν 
ἴουλον κατάγοντα, τὴν δὲ ὑπογραφὴν 
ἄφτι λαμβάνοντα ταύτης τῆς ἀκμῆς. 

ϑιδίῖπι Τὰ] απρὶς ῬΟΙ]αχ, ατ νΙἀεδεατ, 
εχ Πόο ποῆτο ἰοοο: ἤ περὶ τὴν ὑπήνην᾽ 
ἀνέρποντα. ὕπας {οτ]θεπάστῃη [αΐρῖ- 
οὐγ: τούτῳ μὲν ἤδη πρὸς στὸ ὄπισϑεν 
πάρὰ 'σὰ ὦτα ἴουλος κἀϑέρσει, Κλοινίᾳ 
δὲ ἄρτι περὶ τὴν ὑπήνην ἀναβαίνεὶ 

Μ 



16 σΟΝΝΩΜΙΣΙ 

- Ὃ τ ΜΆΡῈΣ ΝΞ “Ψ, ἐμ ὁ» ὟΣ 
οὗτος οὖν συμῷῴοιτῶν εἰς ταὐτὼ διδωσκωλέω ἐκείνω, τότε 

94 ἰσχυῤβῶς προσεκαύϑη. Ἃ δὴ αἰσϑόμενος ὁ πατὴρ παρέ- 
΄ ῸΝἪθ 32 7 ᾽ - 

δωκέ μοι αὑτὸν, εἰτι δυναίμην ὠφελήσωι. 
7 Ά, Ὁ “ ς Ν 

ΠΠρόσ εν μὲν γάρ, ὥσπερ οἱ τοῖς πολὺ βέλτιον ἤδὴ ἔχει. 

δ᾿ Δ 

Καὶ μέντοι 

Γοργόνας ϑεώμενοι, λιϑίνως ἔβλεπε πρὸς αὐτὸν, καὶ λί- 

Θινος οὐδωμοῦ ἀπήει ἀπ᾽ αὐτοῦ" νῦν δὲ ἠδὴ εἶδον αὐτὸν 

95 καὶ σκαρδωμύξαντα. 
ν᾽ Ἂν Ἂς ἣν ΦΦΠΠ ἂν 

Καί τοι νὴ τοὺς Θεοὺς, ὦ ἄνδρες, 

δοκεῖ! μοι γε, ἔφη, ὡς ἐν ὑμῖν αὐτοῖς εἰρήσϑ'αι, οὗτος καὶ 
Ν᾿ ἂν “ »"} ὃ ἂν » ὙὮ 

ταεφιληκένωι τὸν Κλεινίαν" οὗ ἔρωτος οὐδὲν ἐστι δεινότερον 
« ΄ 

γεκκαυμῶ. 

ὀῦσος οὖν] Μυϊραΐαπι) σὕσως [τὰ οΌτ- 

τοχὶς Βγοάθυς, Οδῆδ]ο, ΕἸΌϊΙ, 
24. λιϑίνως ἔβλεπε] ΑἸάϊπα λιϑίνην. 

ἀεϊπάθ εδάθτη λιϑίνος ἀεάϊξ, ρτο νὰ]- 
ξαῖο λιϑίνως, απᾶξ Γαδάδητε ϑιερῆδηο 
λίϑινος εβξεοῖα Ζειπο. Οοπίγα Ν ]οκε- 
ἢδογ δά Ευγρ. ῬΠοη. Ρ. τόϑ. πιαὶε- 
θαι ἅτε λίϑινος. Ἐτηπεῆῖο αἰτογαπη ἢος 
λίϑηνος ρῇαπε ἀεϊεπάμππι νἱἀεδδίατγ, 
τ διϊαπὶ ἤπε δἀ]εξὶα δἰ ἴχαα ραγιῖ- 
Οὐ]4,. νεϊὰΐ ὡς, καϑάπερ, ἀυτατῃ νἱ- 
ίατα. Ὑνεῖκε δἀγεξϊαπι ἀεπάεστγαρθας 
δἰ φαΐ, νεϊὰς ἐχόμενος αὐτοῦ, 

νῦν δὲ ἤδη] Εχ απίϊπα εἰ τπηᾶτρὶπε 
Θίερῃ. ἤδη ἱπίεγαϊ, σαοά εστηρυβ 8η- 
ἰεσεάεηϑ τϑέϊϊας ἤρσηαῖ. ΟἹ πἴ85 ἐπὶ τὰ 
οοηνῖνίο παϊο ποη ἰπῖεγεγϑξ. 

25. ὡς ἐν ὑμῖν αὐτοῖς) [ιεοποϊα- 
ὙἹϊ σοη]δέϊατα ἡμῖν ρτοῦατα νἱάθειγ 
γνεῖκε. ϑεαυξηβ οὗτος ρτὸ νυϊραίο 
οὕσως ἸΆτα οἰϊτα ἀπε ΤΘοπο]. ἀεάστας 
(αῇαϊϊο. ᾿ 

σὸν Κλεινίαν) [π΄ ΜεπιοΓδθ. ἱ. 3, 8. 
ἀλλὰ καὶ Κρισόβουλόν ποσς σὸν Κρίσω- 
νος») πτυϑόμενος, ὅτι ἐφίλησε τὸν ᾿Αλκιβι- 
ἄδον υἱὸν καλὸν ὄντα. εἴ [εξὶ. το. οὐ γὰρ 
οὗτος ἐσόλμησε τὸν ᾿Αλκιβιάδου υἱὸν ᾧι- 

λῆσαι ὄντα εὐπροσωπότατον καὶ ὡραιό- 
σάτον. ἀε αὰὸ ἰοοο οὐτῇ δου ποῆτο 
ςοτηρδτγαῖο ἀϊραϊανὶ ἴῃ Αἀάεηά!β δά 
ἹΜεπιοῖδῦ. Ρ. 296. υδἱ ᾳιοά ροίαϊ 
ΑἸοϊδιαάθπὶλ ἀπὰπὶ τηεπηογαῖε Ἠὰ}ὰ5 
εονὶ Ὠϊπογίαγῃ, [αὶ πὶ εξ νἱάεο. Γρίδ 
επΐτα Ηε]]δηϊογιτη ἱ, 2, 13. ᾿Αλκι- 
βιάδην ᾿Αλκιβιάδου ἀνεψιὸν καὶ ξυμφυ- 
ψχάδα τηοτηοταῖ. Πεϊπάθ Π]ὰἀ οείαπι 
[ΑἸ τα, αμοὰ ΑἸοϊἰαἀϊς ποιπιὶ εἰ - 
ΡυΪοΠοτγίτηὶ Αἰξεπίεπῆατη Αἰΐατα α]- 

Ν »ὔ, ΕΝ ᾿ ὃ΄ς 

Καὶ γὰρ ἄπληστον ὃν καὶ ἐλπίδως τινὰς 

Ἰυτ ἔα ῆε περανῖ; ΤΓΟσταβ Ἐπὶ ΠῚ 
οταῖϊο περὶ ζεύγους ΒΙΊα πὶ ΑἸΟΙ ΙΔ 415 
Τηετηοσγδαῖ, ΠΟΠΊΘΩ ἴδατηεη ποη οαϊΐ τ: 
ἄδβ αυο τηοηυϊί πι6 ἀοξὶ Ππη5 τηεα!- 
Οὐ Οοταν. Πεπίᾳας ἴῃ ἰοοο Μεχηο- 
ΤΑ Ὁ τὰ πηαχίπηε 11 ἃ τπετηογδθ!!ς 
τ ὯΙ ν᾽ ἀεταγ, συοά ΧΕΠορΡΠομτὶ 80- 
οταῖεβ ργοίξηϊςε Οὐ τοῦ ]ο0 ἱρίο πᾶγγαξ 
ἂς οἴσαϊο ἀαίο ΟἸ᾿ πὶ ἃ Οτιϊοδάϊον 
Οὐ] 5. ΡοΘτ σα] ΠῚ ἱρπογαηβ ΚΕΠΟΡΠΟΠ 
Ἰανεηὶβ τείροπάςε: κἄν ἐγὼ δοκῶ μοὶ 
σὸν κίνδυνον φοῦτον ὑπομεῖναι. ΑΡρρατεῖῦ 
πάς, {ουτηοηόπῃ ἰὰπὶ ϑοοταῖ5 εἴ 
(απηρὰβ οἴσα ἢ ἀατὶ ΟἸ πἰς. δητεοεῖπηῆς 
τεπιρα8, φὰο Οσοπνὶνίατη ἀρυὰ (α- 
Ἰίατη δ ϊταγη ἔαϊξ, ἱ. 6. ΟἸγτηρίδαϊς 
89. ἀπηπ| 4. Πεϊηάε ἢ εχ 60 τηδηϊ- 
[εαπι, Οτγτοῦαϊο ἔεγε ρᾶγεπ εεΐαϊα 
ξαΠῸ τὰπὶ Χεπορῃοπίεπι εἰ ϑοογαῖὶβ 
το τὰ αἰ οἰ ΡῚ πα αἴαπι. Πα 4.6 ΐογαας 
ΕΧ ἐρἢςὉ15 τὰπτ ἐχοεῆεγαι. 819 Βτγηα- 
τὰ ᾿ρίο Χεπορβοηεῖς τε ποηΐο γαῖῖο 
εἃ, αυᾶῖα ροίυϊ! ἴῃ Ὀϊραίϊαίίοηε ἀς 
τεπίρογα Οοην νι! Χαπορμοηζεῖ οο]- 
Ιεξϊαπιὶ εχ πατγγαίίΐοπε ϑιΓαοηΐβ εἴ 
ΠὨϊορεπὶβ [8εγιϊ, Χοπορῃοπηίεπ ἴα πη, 
οὐπὶ ΟΔ}1186 σοηνῖνιο ἱπίεγεει ουτα 
ϑοοταῖε, Οτοθυϊο, Απεβπεηθ, Ηετγ- 
τηορεηα δὲ Οπαγπηάς, ἔα ξ παΐαπη 
ΔΏΠΟΒ ἔεγα νἱρίηξι. {Γ65, ΟὈΠπίγα 86 γἱὶ- 
[απὶ ἕαϊς Οαίδαθοιο, 4υϊ Χεπορῆἤοη- 
ἴεπι ἴὰ πὶ ΔηΠο05 ἀδοδπὶ πδίαπι ἔα 
Ρυϊζαθδῖ, 

ἄσλησσον ἢν] ΜΝ εἰ{κ|1 σοη)εξεαγαπ, 
ὃν, φυαοά νυ]ξο δρείξ, ργοῦδης άπιεπ 
ἴῃ 8Ιῖαγο τηθπῖῦτο ἀδβεῆξ δἱϊαυϊά εἴ- 
ἴατα ζαΐρίοοσ, νεϊαξ ἀεὶ σαρί χει, 

 ρΑο το σωκαυο υνν τν  --, 

“Ὁ 
ν 

ΠῚ 
Ά 
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Ἢ 7 ν᾿ Ν Ἢ 5 

γλυκείας παρέχει. Ἴσως δὲ καὶ, διὰ τὸ μόνον πάντων 26 
9 Ν - ΄ 7 ς ΄ ᾿ -“ -“ 

εῤγῶν τὸ τοῖς σ. ὠμῶσῚι συμ αύοιν ομῶώνυμον εἰνῶΐ! τω τωῶις 

ψυχαῖς φιλέϊσιϑαι, ἐντιμότερόν ἐστιν. 
ρυς 5 

Οὐ εἐνεκὼ αφε- 
΄' ῷ “ ς ,. -" », 

κτεον ἐγώ φημι εἰν φιλημάτων ὠρωώίων τῷ σωφῥρονειν 
ε ᾿ [ 3 Ἂν ΄ 

δυνησομένω. Καὶ ὁ Χαρμίδης εἶπεν, ὡλλὼ τί δὴ σοτε, 27 
“5 « »" Ἃ τ ΕΝ, 7 ἢ 7 

ω Σώκρατες, ἡμῶς μὲν ουτω τοὺς Φίλους μοῤμολύττη 
ΘΔ Ν ΜᾺ “ νὰ, ΄ 2! 2 Χ Σοὶ δ ἣν Ν 

ὠπὸ τῶν καλῶν, αὐτὸν δέ σε, ἔφη, ἐγὼ εἶδον ναὶ μῶ τὸν 

᾿Απόλλω, ὅτε παρὰ τῷ γρωμματιστῆ ἐν τῷ αὐτῷ βι- 
5 ὰ 3 Ν ΄ς Ν Ὁ“ 

βλίῳ ἀμφότεροι ἐμβατεύετέ τι, τὴν κεφωλὴν πρὸς τῇ 
ὙΝ νὰ Ν δ νς ἢ Ν δ κὰ ΑΨ ͵7 

κεφαλῇ, καὶ τὸν ὦμον γυμνὸν πρὸς γυμνῷ τῷ Κριτοβού- 
λ », 3) 

ου ὥμῷῳ ἔχοντα. Καὶ ὁ Σωκράτης, Φεῦ, ἔφη" ταῦτ᾽ 
357 9», 3 τς δνΐΝ, , Ἂς ΔΝ ͵΄ 

ἀρῶ, εῷη, ἐγὼ ὥσπερ ὕπο ϑηρίου τινος δεδηγμένος, τον τέ 

ὦμον πλέϊον, ἢ πέντε ἡμέρας ὠδαξον, καὶ ἐν τῇ καρδίῳ 
“ 5 7 3 3, 

ὥσπερ κνησμά τι ἐδόκουν ἔχειν. 
τος -Ἢ 59 

᾿Αλλῶ γὺν τοι σοὶ, ἔφη, 

ὦ Κριτόβουλε, ἐναντίον τοσούτων μιοαιῤτύρων ταροωιγορεύω 28 
«“ Ν ΄ Ν᾽ ἈΝ Ν ΄ -“" ὦν, ᾽᾿ 

μὴ ἅπτεσϑαί μου, τορὶν ἂν τὸ γένειον τῇ κεφαλῇ ὁμοίως 
7 ν Ὁ Ν δὸ “ 3 Ν 3 ΄ 

κομήσης. Καὶ οὐτοῖ μὲν δὴ οὕτως ἀνωμὸὴξ ἐσκωψνάν τέ 

καὶ ἐσπούδωσαν. Ὁ δὲ Καλλίας, σὸν μέρος, ᾿ἔφη, λέ- 29 

γεῖν, ὦ Χαρμίδη, διότ; ἐπὶ ταενίαι μέγα Φρονέῖς. Οὐκοὺν 

τόδε μὲν, ἔφη, ὁμολογεῖτωι, κρέϊττον εἶνωι Θ αῤῥεῖν, ἢ Φο- 

26. ἔργων] [τὰ ΑἸἰάϊῃα εἰ Γεοποὶ. 
ἐργοῤίααίσα εἴ ϑίερῃ. ϑεφυξηβ νεῖ- 
Ῥαυΐη ἰπ στόμασι τηἰατατῃ γο] αἷς ΥΥγι- 
τεηθϑοῦ ργοθαηῖε ΨΊ]ο πο δὰ Γοη- 
Β5πΠὶ Ρ. Ιο4. περαῖ τάτήηεη Ζεαπε ἰτα 
1ξΣα δ η5 ψυχαῖς σοηνεηΐτγα, 
δυνησομένῳ] ΕΠ ρτο βουλομένῳ ἀϊ- 
ὉΠ. 
27. ἐμβατεύεσε)] Οαῇδ]ϊο ἐνεβατεύ- 

ἐσὲ σοιταχὶῖ, δ κε ἐμασεύετε, Ζειηα 
ἱμαστεύεσε; Ὠΐο αυϊάεπι ἐμβατεύειν 
1εηῖα αυξογεπάϊ ποη εἴ ἀϊβπατη νετ- 
απ ῬοποῸ [ογὶρίογα, ἤδάσπη Χεπο- 
Ποηῖς, δ γπηᾶνιῖ, αἰεπιίεητε ὟΥ εἰ!- 
το. Ηείγομίαβ ἰᾶπιεπ ἐμβατεῦσαι ἴπ- 
τεσρτείϊδίυν ζητῆσαι. ΝΙετηεῆυβ ἀξ πᾶ- 
ἴατα Ποότηϊπῖς ᾿. 64. εἄ. Μαιιμαὶῖ : 
οὐρανὸν ἐμβατεύει τῇ ϑεωρίᾳ ρᾷι]ο αἱ- 

ψεγίο Γεπίω ἀϊχιῖ, (ὐδίεγυ πη πείοϊο δα 
Πὰς ρετγίπεας ἰοσὰβ Μεπιογδῦ. ᾿. 7, 
14. δὶ Βοοτγᾶϊεβ αἰἷΐ : καὶ τοὺς ϑησαυ- 
ροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, ος ἐκεῖνοι 
κατέλιπον ἐν βιβλίοις γρώψαντες, ἀνε- 
λίστων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι. 

σὴν κεφαλὴν] Εαά. νεῖϊ, σῇ κεφαλῇ 
πρὸς σὴν χεφαλὴν ἀδηῖ. 

,8. ταῦτ᾽ ἄρα) [{πε|εὲ|1||ρῈὲ διά, (ΟΕ, 
Οτεροτίαβ ἀε 4], Ατεῖσα {εξξ, 6. 

σόν σε] Οαίϊα]ῖο σόνδε ἀεαϊε, 
κνῇσμα) ΕΠ Ὦος γανεηχεηι; ἰἴρὶ- 

ἴα {ογὶ εηάστη οεπίεο κνίσμα. Ὡς 
ἔογπια ὠδαξον ετίατη ἀυθίτο. θηρίον ἀϊ- 
οἷταγ ετίατη θεῖα νεπεηδίδ εἴ [Ἐγρεηϑ. 

᾿Αλλὰ νῦν σοι} 8165 ψυ]ραίαπι νῦν τι 
οοτῖεχὶς ὙΥεῖΚκε;: νῦν δὴ τηαϊεῦας 
Ζειῃα, νῦν τοῦτο Ἡεϊηάοτῇ, 

ΜΆ 
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μ Δ 7 ἐπ » ἈΝ 7 βέσϑωι, καὶ ἐλεύθερον εἶνω; μᾶλλον, ἢ δουλεύειν, καὶ 
2. 7 ο »" Ἂ 7 Ν ᾿᾿ 
ἐρωπεύεσισων μώλλον, ἡ “εραωπεύειν, καὶ πἰστεύεσϑαι 

εν ἴατ 4 » ὃν ᾽ »“ὦ» 

80 ὑπὸ τῆς πατρίδος μᾶλλον, ἢ ἀπιστέσϑαι. 

ἐν τῆδε τῇ πόλει, ὅτε μὲν λούσιος ἤ τον μὲν ἐ θὲ τῇ πόλει, ὁτὲ μὲν τὐλούσιος ἡν, τρωτον μέν ε(ο- 
7 7, ἣν ἌἍΨ,. ͵7 νῷ ΄, 

βούμην, “Μή τις μου τὴν οἰκιῶν διορύξας κοὶ τῷ χρημώτω 
7] Ν Θά ον Ν ᾽ Ψ 97 Ν Ν 

λάβοι, καὶ ὠὐτόν τι μὲ κωκὸν ἐργασωιτο" ἔχσειτω δὲ καὶ 
Ὰς 7 » 7 5 Ν .“ »““, »“, 

τους συκοζώντως ἐθεράπευον, εἰδὼς, ὅτε πωϑ εἰν μῶώλλον 
»“»Ἢ « Ν ;» Ἀ “-Ὁ“ἡ ΕἸ 

κῶκῶς ἱκανὸς εἰήν ἡ ποιίησωι ἐκείνους. 

Ἐγὼ τοίνυν 

ν Ν 

Καὶ γὰρ δὴ καὶ 
7 Ν ΠΑΝ αὶ Ν κ δου Δ 7 

τὐροσετάττετο μὲν ἀεί τι μοὶ δωπωνῶν ὑπὸ τής πόλεως, 
3 ᾿ηγὲ ᾿ » » »“ ἦν Ν » ε 

3] ἀπδαημόσαι δὲ αὐδαρια ἐξῆν. Νυν δὲ ἐπειδὴ τῶν ΜΉΝ 

βίων στέρνα», καὶ τὼ ἔγγωιω οὐ καρπούριαι, καὶ τὰ ἐκ. 

τῆς οἰκίως πέπρατωι, ἡδέως μὲν καϑεύδω ἐκτετωμένος, 

πιστὸς δὲ τῇ πόλει γεγένημαι, οὐκ ἔτι δὲ ἀπειλοῦμωαι, 
3 » ἡ 5 “Ὕ" 5» ε 3 3 

ἀλλ᾽ ἤδὴ ἀπειλῶ ἄλλοις, ὡς ἐλευϑέρῳ τε ἔξεστί μοι καὶ 
Ε »" 3 » « τς Ἷ, 

ἀποδημεῖν καὶ ἐπιδημεῖν" ὑπανίσταντωι δέ μοι ἡδὴ καὶ 
"" ς »"» “ ε " [ων 

32 ϑάκων, καὶ ὁδῶν ἐξίσταντωι οἱ πλούσιοι. Καὶ εἰμὶ νῦν 
Α 7 » Χ ᾽ Ν »"“» -“ ὅν Ν 7 

μὲν τυρώννῳ εοικῶς, τότε δὲ σαφῶς δοῦλος ἡν᾽ καὶ τότε 
ἃ 9 αἵ ΕῚ ΄ “ ͵] "» ΣΕ 1 “2. 

μὲν ἐγὼ Φόρον ἀπέφερον τῷ δήμῳ, νῦν δὲ ἡ πόλις τέλος 
Ψ» ἐς 

Φέρουσω τρέφει με. 
7 ΤῊ » ΄ : » ν 5. ἢ ΄ 

τὐλούσιος ἦν, ἐλοιδόρουν με, ὅτι συνῆν" νὺν δ᾽ ἐπεὶ πένης. 
τὰ ὙΌΣ ς. δὰ ΄ 3 ͵΄ Ἶ Νν Ψ ἐξ 

γεγένημαι, οὐκέτι οὐδὲν μέλει οὐδενί. Καὶ μὴν ὅτε μέν 
ἈΚ ΑΣ 3 τ Ἂ ΩΝ Σὰ ͵΄ ΝΥ 

γε πολλὼ εἶχον, ὠεί τι ἀπέβωλλον ἡ ὑπὸ τῆς πόλεος ἢ 
ἘΌΝ Ὸ Υ “" ΔΒ Ὰ, » ΔᾺ ᾽» ΔᾺ πᾷ 

ὑπὸ τῆς τύχης" νῦν δὲ ἀποβάλλω μὲν οὐδὲν, (οὐδὲν γὰρ 

᾽ «“ Ἀ 

Αλλὼ καὶ Σωκράτει, ὅτε. μὲν 

20, δαπανᾷν] ΟἿ, (Ξ σοποτηϊοὶ 1. 6. 
ἂς ἘξραΌ]. Αἰπεπίθπῇ 1. 5. Εδάεγα᾽ 
τηυποτὰ δὲ λεισουργίαι ἃ οἶνε ρτοβδη- 
Ὧα ἱπηρεά!εραπῖ, 480 τηϊη 5 ΟΠΑΓη.ῖ- 
465 ρεσέρτε δοῖγα ροῖει. 

31. στῶν ὑπερορίων στέρομα!)] Ἀρτὶ 
Οχίτα Αἰ σαπη ἴῃ ᾿π|Ὁ}}5 νεὶ ἴῃ ΤὭτγα- 
οἷα ΙΊσα Ι οὐ ἃ ΟΠαγγηϊάθ, σαϊθαβ 
Ῥέγ Ῥε Παπὶ Ῥεϊοροηπεῆδοιπι ρτῖνα- 
τὰβ εἴ Ἔχο]αΓὉ5 ἔαεγαῖ : ααϊθὰ5 ορρο- 
πυπίαγ σὰ ἔγγαια, ἰπῖτα Ατιοδπλ Πεϊ 
δδτὶ εἴ ροεηοπές. 

32. σρέφει με] Οοπηρᾶτα Ἰοσαπι ἀς 
Οἰνίταία Αἰπεπιεηῆαπι ἱ. 3,13. 

οὐδὲν μέλε! [τὰ οὐπι Ηοπιβετῃυ- 
ἢο 8ἀ Τκιοϊδηϊ ἴοπα. ἴ. Ῥ.. 425. Τοτιρῆ ; 
σοπίγα ναυϊραΐαπι οὐδὲ νετίεπά τα οεπ- 
{αἴε Ὑ εῖκε : “6 σωγαΐ ἌΠΙΣΣ φωῖ 
φίϊαη, η1δατετ τεῦ ὙΠ} πιαἰεαϊσαπί, 

οὐδὲν γὰρ ἔχω] “Οαπιὶ Ἠεϊπάοτῆο 
τεο να]ρδτατη οὐδὲ οοττεχὶ, δὰ αυσά, 
γεῖηςο ᾿πεε!ρεῦαὶς ἀποβάλλειν, ΠοΠ, 
λαδεο, φμοά αι α7π. 



ΟΑΡ. ἮΥ: τόν 

᾿, ὶ Ὰ ἊΝ »"" 3) « 

ἔχων) ἀεὶ δέ τι λήψεσθαι ἐλπίζω. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Καλ-. 33 
΄ ΄ "“ 5 Ψ 34. 

λίας, καὶ εὔχη μηδέποτε πλουτεῖν, καὶ ἐάν τι ὀνοῦρ ἀΐνγωώ- 
Ν , » 5 ͵7] Ὡς ᾿ »" ὁ 

ϑὺν ἴδυς, τοῖς ὠποτροπ ἀίοις Θύοις; Μὰ Δίω τοῦτο μὲν 
3} 2 2 »“» 5» ς 7 . « 

τοι, εᾧη, ἐγὼ οὐ ποιῶ, ἀλλὼ μῶώλω φιλοκινδύνως ὑπσο- 
ν΄ ΄ν “΄ τὴ ͵ Ε ΕἸ 27 Ν 

μένω, ἢν ποϑὲέν τι ἐλπίζω λήψεσθαι. Αλλ', ὥγε δὴ, 34 
νἱ ς 5 ὃ: “" »᾿- εν 53,.ν -“ 

ἔφη ὁ Σωκράτης, σὺ αὖ λέγε ἡμῖν, ὦ ᾿Αντίσϑενες, πῶς 
« ΄ 9 ΄ -»- » εἾ 

οὕτω βρωχέω ἔχων μέγα φρονεῖς ἐπὶ τολούτῳ. ᾿Οτι νο- 
; 5 "7 Ν 3 ΄ Ε 2 Ἰλλ ν᾽ ν, 
μίζω, [4] ἄνδρες, τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τω οἰ τον 

᾿ ὡς Ν Ν ΄ 3) » δ... δ ἥς ὦ »“»" 
ὥλουτον καὶ τήν τῦενίων ἔχεῖν ὡλλ εν ταις ψυχαῖς. 

Ὁρῶ γὰρ τυολλοὺς μὲν ἰδιώτας, οἱ πάνυ ᾿σολλὼ ἔχοντες 35 
΄ « ἢ « » “ 7 Ἅ “ 

χρήμωτῶ οὕτω πένεσθαι ἡγουντῶι!, ὥστε σιωντῷ μὲν “πόνον 

᾿ ͵7 Χλ « 7 ϑισνος, Ὁ ͵ 

πάντω δὲ κίνδυνον ὑποδύοντωι, ἐῷ ᾧ πλείονω κτήσονται" 
5 ᾿ 5 ΄Ν δ ὡς ΠΥ « Χ ΓΝ: 

οἶδω δὲ καὶ ἀδελφοὺς, οἱ τὰ ἴσω λωχόντες, ὁ μὲν αὐτῶν 
᾿ “Ἢ 5 ἌΝ, ͵7 ἢ Γοτῇ Ζ ὗ ε ᾿ 

τωῤβκουντῶ εχιει Κῶὶ τερίσσευοντοῦ τῶ τῆς δαπάνης, ο δὲ 
“ἊΝ ἣν 9 »"ὅὟ 

τοῦ τὰντὸς ἐνδεϊταί. Αἰσιϑάνομναι δὲ καὶ τυράννους τι- 36 
Ν ὰ τ εΥ . αὐ 7ὔ “ “» Ν 

γος, οἱ οὕτως οὖ πεινωσι χρημάτων, ὥστε ποιουσι τῦολὺ 
" 7 “Ὁ 5 ΄ 3. ἢ) Ν Ν ͵7) ε 

δεινότερα των ὠπορωτερων" δι ἔνδείων μεν γωῶρ δήπου οι 

μὲν κλέπτουσιν, οἱ δὲ τοιχωρυχοῦσιν, οἱ δὲ ἀνδραποδί- 
Φ ͵7ὔ Ε 3. ἃ ὦ) Χ » 3 

ζονται τύρωννοι δὲ εἰσί τινες, οἱ ὅλους μὲν οἴκους ὠνω!-- 
»"» ΕῚ 27 4 2 δ ο Χ «“ 

ροῦσιν, ἀδερόους δι ἀποκτείνουσιν, πολλάκις δὲ καὶ ὅλας 

πόλεις χρημάτων ἕνεκα ἐξανδρωποδίζονται. Τούτους μὲν 87 
ἘΝ Τ ͵7 » 7 “ Μ ἣ- κά 

οὖν ἔγωγε καὶ πῶνυ οἰκτείρω τῆς ἄγαν χωλεπής νόσου. 
.“ ,ὕ ευ Λ ῬΑ 7 ᾿ 

Ομοίὼ γάρ μοὶ δοκοῦσι πάσχειν, ὥσπερ εἰτίς πολλὼ 
" ΚΑΘ ΚΟΟΣΣ ΄ ᾽ 7 
ἔχων καὶ πολλὼ ἐσθίων μηδέποτε ἐμπίπλαιτο. Ἐγὼ 
ΔᾺ «“ Ἃ Ἂν ΗΠ) ς ν᾿: ΝΣ, ἢ ἈΝ ᾽ Ν ὃν 

δὲ οὕτω μὲν πολλῶ ἔχῶ, ὡς μόλις ὠυτῶὼ κῶὶ ἐγώ ὧν 
“ἃ 4--ἃ ε λ ΄ Ἂ ιν Κ5 7 "7 

ῦτος ευρισκω" ομῶς δὲ Ζσεριεῦτι μο!, ᾿.5..1] ἐσθίοντι οὐχρι 

33. ϑύοις1 Ληϊεοςάσῃβ εὔχῃ νἱάο- 
ἴὰγ ροϊξαϊατο, αὐ ϑύεις (οτ θα πγὰ5. [- 
ἀετὰ {δαυθη8 οὐ ποιῶ [δάοτς νἱἀ6- 
ἴατ. 

35. περισσεύοντα τὰ τῆς δαπάνης] 
Οὐτορ. υἱ]].. 2, 2. ἐπειδὰν τῶν ἀρκούντων 
περιττὰ κτήσωνται.---οὦ ἄν ἴδω περιττὰ 

ὄντα σῶν ἐμοὶ ἀρκούντων, Ὁπάε ἢ.]. 
τπλΔ] ΠΥ τι οα]γα. δηῖθ περισσεύοντα 
Ροπιαπὶ ναὶ ροιϊι8 περισσὰ ὄντα πῆ; 
δωπώνης Τοτὶρτα πη, : 

37. πολλὰ ἔχων] Ἀεξϊε Πᾶηρε σὰπὶ 
Μοίοξιίο πίνων σοτηίσοτα νἱἀδίυγ. 

Μ 8 



166 ΟΟΝΨΙΨΝΙΪ 

τοῦ μὴ πεινῆν ἀφικέσϑαι, καὶ πίνοντι μέχρι τοῦ μὴ δι- 

ψῶν, καὶ ἀμφιέννυσϑαι, ὥστε ἔξω μὲν μήδεν μῶλλον 

88 Καλλίου τούτου τοῦ πλουσιωτώτου ῥιγοῦν" ἐπειδάν γε μὴν 

ἐν τῇ οἰκία γένωμαι, πάνυ μὲν ἀλεεινοὶ χιτῶνες οἱ τοῖχοί 
-» 5 ͵ ν᾿ “᾿υ ῃ ΡῸΙ 

{οι δοκοῦσιν εἴνωι, πάνυ δὲ πωχεῖωι ἐφεστρίδες οἱ ὁροῷοι. 

Στρωμνήν γε μὴν οὕτως ἀρκοῦσαν ἔχω, ὥστ᾽ ἔργον ἐμέ γ᾽ 

ἐστι καὶ ἀνεγεῖραι. Ἣν δέ ποτε καὶ ἀφροδισιάσωι τὸ 

σῶμά μου δεηϑή, οὕτω μοι τὸ παρὸν ὠρκεὶ, ὥστε αἷς ὧν 

τπροσέλϑω, ὑπερασπάζεταί με, διὰ τὸ μηδένα ἄλλον 

89 αὐταῖς ἐϑέλειν τοροσιένωι. Καὶ πάντῳ τοίνυν τωυτὰ οὕ-- 

τως ἡδέω μοι δοκεῖ εἶναι, ὡς μᾶλλον μὲν ἥδεσϑαι ποιῶν 

ἕκαστω αὐτῶν οὐκ ἂν εὐξαίμην, ἧττον δέ οὕτω μοι δοκέϊ 

Πλείστου δι 
572 » » "»"» ᾽ ἴω γ 7 “ ΕΣ -“ 

ἄξιον κτημῶ εν τω ἐμ πλούτω λογίζομαι εἰν! ἐκεῖνο, 

» “ ς κ » ΄ 

40 ἔνιω αὐτῶν ἡδίω εἶνωι τοῦ συμφέροντος. 

ὅτι, εἰ. μου τις καὶ τὼ νῦν ὄντώ παρέλοιτό, οὐδὲν οὕτως 

ὁρῶ φαῦλον ἔργον, ὁπόϊον οὐκ ἀρκοῦσαν ἂν τροφὴν ἐμοὶ 

Καὶ γὼρ ὅταν ἡδυπαϑήσαι βουληϑῶ, οὐκ ἐκ 

τῆς ἀγορᾶς τὼ τίμιω ὠνῶμωι, (πολυτελῆ γὰρ γίνεται) 
4] παρέχοι. 

38. ἐφεστρίδες] Ῥαϊ λων, εϑέενη επ- 
ἡ γΊοΥεη1, ᾿τεγργείδιγ ᾿πάεχ Ζειηϊὰᾶ- 
ΠῸ5. Ζασέγπῶ Ῥοίϊας ἐπηΐ, ἀοοεηΐῖα 
Ἡεγηῆεγδυπο δά Τποϊδηὶ 'ϊ. Ρ. 447. 
εἂ. ΒΙρ. Ραϊμακαγιομίμηι ῥμνρμν δ, 
ἰφεστρίδα νοοῖ Τά. 111. Ρ. 5ο. εἰ νἱ. Ρ. 
327. [εὰ ᾿αοεγπμίανε ἐδημεν ἐφεσαρί- 
διον ὥἄϑλιον Ῥ. 26ο. ἰοπΊ. 1. Μ|Πὶ ἢ. 1. 

νάπη εἢϊε χλαῖναι 1116 οὖλαι, καϑύ- 
σερϑεν ἕσασϑαι, αυᾶ5 ἰεξῖο ἱπιβοπαπίὶ 
Ραγαῖο {ΠΥ(Η ἱπ ἀοπιο ΑἸοϊποὶ ἔεγνϑ, 
Οὐἀγνῆξε νἱϊ. 338. Ἑαίάθτη χλαίνας 
τηεπηοίαὶ Οαγῆδξα 111. 349. Ὠε Ἰ᾿εξῖο 
εηἴτὰ Απιβῆδηὶς. εἰ Τοπηπο Χεπο- 
ῬΒοπίεγῃ Ἰοααὶ νο] αἱ ΠΕ[αδ Ραῖο. Ἰίδαμςε 
ἀρκοῦσαν στρωμνὴν νἱτ᾿οἴα τι εξ ΓαΓρΊ- 
ΠΟΥ, εἴ μαλακὴν νεῖ ἤπη}]ε αἰϊᾳυρὰ 
νΟΟΔΌΌ]α πη [οτὶρίατα ἔαε ἃ Χεπο-: 
ῬΠοπία. 

ἔργον ἐμέ γ᾽ ἰσαι] Ψυϊξαίαπι μέσ- 
ἔστι ΟΟΥΓΕΧΙς ΟΔΙΆ]Π1ο0 ἴα αἱ οτί θεγεὶ 
ἔργων: ϑιερμαπὶ μέ ἐσσι στεοερὶς 

Ζευπε:; Τιροποίανί 5 πιαίεραΐ ἔρσγον 
ἐμέ γ᾽ ἔστι. ΒΑΟὨΪΙ τατῖοπαπι ρτγορανῖξ 
γγεῖΚε, εβοὸ Τβοποϊανιδηᾶτγη : ἰΐἰᾶὰ δ- 
ΠΙΠῚΊ ἃιπὈἰραἰτα5 ν]ταῖαΓ, ΠῈ μέ γ᾽ ἐσσι 
Ρεγπιατείαγ ουὐΐη μέγα ἐστί, 

οὕπω μδοι σὸ παρὸν] Εη Ογπίοϑ {εξὶξα 

δυξϊοτετ. ϑοογαῖεβ Μεγιογδθ!!. ἱ. 3. 
14. 15, φαϊ σοητίπετα Πἰ δ᾽ ἀϊηῖ5 Γεηίατα 
ποη ροῆξεηϊ, σοπἤ] πὶ ἸΙάετη ἀδέ. 

39. ἥτσον δέ᾽ οὕτω] Μαϊραίαπῃ ἥτ- 

τὸν δέ" σούτων νἱτϊοίατη ΕΠ 1ατὴ ΟἹ πὶ 
νι αϊς εἰ σοτγεχῖς Γδομοῖ. (ογθεη5. ἥτ- 
σον δὲ, ὅτι οτη!ῆο σούτων. Ῥτορίὰβ ἃ 
νυϊραῖα [οτρίατα αϑεῖε ΠῸϊ νιἀθθά- 
ἴὰγ Ζευπε [οὐ θεπ5 ἥσσον, δὲ τούτων: 
4υδπὶ οοπ]εόϊαταπη τεσερῖς Ὑγ εἶκε. 
Εφυϊάεπι [δ ὰοΥ ἀρτγαρίασγη σοπ]εέϊα- 
τὰπι ἐχοορὶταίατῃ Ὁ Ηεἰηάογῆο γηθο, 
εἰ ριοροῆτζαιῃ ἃ [ηρῖο, 488 πιϊπο- 
ΤΕ ΠῚ νἱ πὶ Ἰεξιϊοηὶ νυ] ἴδε ἔδοῖτ, αααπι, 
ΤΠεοποϊανίαπᾶ, αφυᾶτη Ζεαηε δὰ πυρᾶ5 
τείεγεδαϊ, ᾿ρίε πυραῖου γεπα8. 



ΠΑΡ. 1Υ. τό; 
᾽ » -Ὁ- “Ὁ 7 Ἂς "»ἢ᾽᾿ 

ἀλλ᾽ εκ τῆς ψυχῆς ταμιεύομωι. Καὶ πολὺ πλεῖον δια- 
᾿ Ὁ τοὶ δε “ » . Ἂν ἢ ϑῃ ΄ 

Φερει πρὸς ἡσονήν, ὁτῶν ὠνωμείνως τὸ δεήνηνωι τροσῷε- 
Δ ἐἢ »" "Ἢ .«“ -" 

ρωμῶι, ἡ ὁτῶν τινὶ τῶν τιμίων χρωμῶΐν ὠσσερ καὶ νὺν 

τῷδε τῷ Θασίῳ οἴνῳ ἐντυχὼν, οὐ διψῶν πίνω αὐτόν. 
ς“ Ὺ Τςς ΄ ΓΝ ᾿ "ἡ ΕἸ ᾿Αλλὼ μην καὶ πολὺ δικαιοτέρους γε εἰκὸς εἰνῶ! τοὺς εὖ- 42 

΄ »" ΕΝ Ὁ» - 

τελείῶν μῶώλλον, ἢ πολυχρημωτίαν σκοπουντῶς. Οἱς 
Ν 7] - ᾽ »" . Ὃν » 

γῶρ μαλιστῶ τῷ παρόντω ἀρκέει, ἠκιστώ τῶν ὠλλοτρίων 
5. 2 ΕΝ 3 »"» ε » Γι 

ορεγοντῶι. Αξιον δὶ ἐννοησῶ!, ὡς καὶ ἐλευϑερίους 043 
"»"3 "»"- δ ὁ 7 ὰ; :: 

τοίουτος πλουτος πωρέχετωι. Σωκρατής τε γῶρ ουτος, 
ΕῚ ἢ 4 ἣν »" 3 ἃ).5..3 ἐὰν “ὔ »" 

πὰρ ου ἐγὼ τουτον ἐκτησάμην, οὐτ ἀριθμῷ οὔτε στωϑμῷ 
2 ΄ 2 ᾿ ἀκα ͵ὔ 2 7  Ω ΔΝ 

ἐπήρκει μοι, ὡλλ ὁπόσον ἐδυνάμην Φέρεσϑιαι, τοσουτόν 

μοι παρεδίδου: ἐγώ τε γυνὶ οὐδενὶ Φϑονῶ, ἀλλὼ πᾶσι 

τοῖς φίλοις καὶ ἐπιδεικνύω τὴν ἀφ)ϑονίαν, καὶ μεταδι- 

Καὶ 44 
Ν δ ιν ΄ γ" , Ν Ἀν ἘρῸ ἐκ 4 Ἄν 

μῆν καὶ τὸ ἁβρότατόν Ὑεὲ κτήμω, τήν σχολήν ὠὡεὶ ὁρῶτε 

“ ΄ ἀνὰ ςς »-»,» » -“ »- 

δωμι τω βουλομένω τοῦ ἐν τή ἐμή ψυχὴ σλούτου. 

»"» “ Ἂ; Ν 3 ΄ Ν 

μοι τυωροῦσων, ὥστε καὶ Θεάσασϑαι τὼ ἀξιοθέατω, καὶ 
3 Α Ἂς 3 7 ἃ ΕῚ δι »“" 

ἀκούειν τὰ ἀξιώκουστω, καὶ ὃ πλείστου ἔγω τιμῶμαι, 
Ζ 7 ͵7 “- Ν ΕῚ 

Σωκράτει σχολάζων συνδιημερεύειν. Καὶ οὗτος δὲ οὐ 
ἃς »"ὝἪ ΕῚ » ͵7 7, Ε αν δ 

τοὺς λείστον ἀριϑμοῦντως χρυσίον ϑαυμάξει, ὠὡλλ οἱ ὡν 
᾿ πῆς δ᾽ ΡΈΨ, ἡ 7 Ν »“ ἰ Ἂ ᾿Ξ 

ὠὐτῳ ἀρέσκωσι, τούτοις συνων διωτελῶ. Οὗτος μὲν οὖν 
Ὺ ὃν ἊΝ κε ΕΝ 7 

Ὁ δὲ Καλλίως, νὴ τὴν Ηρων, εᾧη, τά τε 45 
57 »“ “» ᾿ “ἢ »ὔ « 7 

ὥλλω ζιλώ σε τοῦ πλούτου, καὶ ὅτε οὔτε ἡ πόλις σοι 

“ ἐν 
ουτῶς εἰπεν. 

3 7 « δ, “Δ φ ΕἾ ξύλ 9. ΩΝ ΝὟ 

ἐπιτάττουσα ὡς δούλῳ χρήται, οὔτε οἱ ἄνθρωποι, ἤν μὴ 

δανείσης, ὀργίζονται. ᾿Αλλὼ μὼ Δί᾽, ἔφη ὁ Νικήρω- 
Ἂς , ᾿ ΕἸ Ν ᾿" “ ΕῚ 3 » δ ͵7 

τος, μή ζίλου εγῶ γὼῶρ ἥζω πὰρ αὐτοῦ δανεισομνενος 

41. ἐκ τῆς ψυχῆς) Ἐκ γπορίε ΤΆ σα 
ἰπτεγργείαϊυγ, απέρηη ΠΟΠΊΪΠανΪζ 
ὙνεΙκΚο ; υἱείαας πη81]6. ΕΠ, αἱ ἔφρε 
ἵπ Χεπορποπιῖὶβ (οτῖρεῖβ, ἀθ πάθει πὰ 
εἴ οαρ!άϊτα5 εἀεπάϊ εἰ ὈΙΪΡεπαϊ, Βεέϊα 
ἰριταγ Ζεαπα Μάριος Μησιψιε Ἰπῖοτς 
ΡΙεϊαΐατ. 

43. τοῦσον ἐκτησάμην) ϑιερῃδηϊα- 
δ ῬΥΓΟΙΒ τοῦτο ταρεῖ!ς ΒΟ ΔΠὰ : 
ἴῃ Γιροποϊανίαπα τεγα ρ]δης ἀεεβ 

ΡΙΟΠοΟπΊΘη. 
44. συνδιημερεύειν) Μεχποταθ. ἐπὶ. 

11ν 17. διὰ σί οἴει-ττισόνδε καὶ ᾿Ανσισϑέ- 
νην οὐδέποτέ μου ἀπολείπεσθαι. Ηΐπο 
Απεπεπεβ ὁ Σωκρατικὸς δυσϊεθαῖ, 
οὐ]ὰ5 ΠὨΙαΙοροβ τοοεηΐες Αἰμεηξειιβ νυ. 
Ρ- 220. Οεἴεγαστη νυ]ράῖαπι οὗ σ΄ λεί- 
σσαυ οοτγοχὶς ϑίθρῃᾶπυβ. 

45. δανεισόμενος) Τιδοποϊαν!ϊ σοτγε- 
διοποῖη ἀβάϊ ῥσὸ δανεισάμενος, τηαὶς 

Μ4 



τόβ ΟΟΝΥΙΨΤΙΙ 
Ν ς΄ » -« ΄ εκ ͵ 

τὸ μηδενὸς τροσδέισιϑαι, οὕτω πεπαιδευμένος ὑπὸ Ὁμήρου 

ἀριθμεῖν, 

Ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα ὃὲ χρυσοῖο τάλανται, 

Αἴϑωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους. 
»" » »" « 7 ͵7 3᾽ »" 

σταϑμῶ καὶ ἀριθμῷ ὡς πλείστου πλούτου ἐπιϑυμῶν 
᾽ ΄ 3 ἸᾺ Ψ ἵκ ΄ ΄Ζ 

οὗ παύομωι" ἐξ ὧν ἴσως καὶ Φιλοχρημιοωυτώτερός τισι 
“αἼιφ ᾿ Δ 5 ΄ - ͵7ὔ 

δοκῶ εἶναι. Ἔνϑαω δὴ ἀνεγέλωσων ὥπωντες, νομίζοντες 
δ ΝΣ 6 5» ἣν, ΝΣ ᾽ “ ον δ Ν 3) 

ἀάἀθ τω οντῶν εἰρηκένωι! ὠὐυτὸν. Ερκ τούτου εἰπε τις, σὸν ἐργον, 
ἜΜΕΝ, ἱ, ΄ Ν ζ “ ΄ » Ν 

ὦ Ἑρμόγενες, λέγειν τε τοὺς Φίλους, οἴτινες εἰσί, Κωὶ 
; 7 ε » 7 Ὁ» υβ 

ἐπιδεικνύνωι, ὡς μέγα τε δύνανται καὶ σοῦ ἐπιμέλοντωι, 
ῳ “ ͵7 2 ΟῚ 3 »-»᾿ ΄ »“σ΄ ὺ ᾽ -“" « 

47 ίνω δοκῆς δικαίως ἐπ᾽ αὐτόὶϊς μέγω ᾧρονέιν. Οὐκουν ὡς 
Ν «. 7 “ Ἃς δ -“" 

μὲν καὶ “Ἕλληνες καὶ βάρβαροι τοὺς Θεοὺς ἡγοῦνται 
7 947 " Ε Ν Ν ΄ ὑδ᾽ 

πάντω εἰδένω; τώ τε ὄντα καὶ τὼ μελλοντῶ, εὐυθήλον. 
ων » ε ͵7 Ν 7 Ν ἔ9. ἌΝ μος 

Παώσωι γοῦν οἱ πόλεις καὶ πώντω τὼ ἐϑνη θιὼ μωντικής 
» »“" νν Ν Ν Ν »"5-Σ» 

ἐπερωτῶσι τοὺς Θεοὺς, τί τε χρὴ καὶ τί οὐ χρὴ ποιέϊν. 
Ν Ν .“ ᾿ ΄ 7 αν νιὸς ΎΦν - ᾿, 

Καὶ μὴν ὅτι νομίζομνέν γε δύνωσϑιι αὐτοὺς καὶ εὖ καὶ 
»“ »6ο »"»Ὁ ᾿ν» 7 -“ ΕἸ -" 

κωκῶς ποιέῖν, καὶ τοῦτο σαφές. Πάντες γοῦν ωἰτοῦντωι 
ον Ἂς Ν »“᾿ 9 ΄ ὝΨ' Ν ἈΝ 

τοὺς Θεοὺς τὼ μὲν φΦαῦλω ὠποτρέπειν, τὠγωϑὼ δὲ δὲι:- 
Ψ “ ͵΄͵ ς 7 Ὰ »“ Ἂ7 ν ͵7 Ν 

48 δόνωι. Οὗτοι τοίνυν οἱ πάντω μὲν εἰδότες, πάντα δὲ 
ἘΝ ἰ “ , ᾽ “ Δ ΣΣΗ 

δυνώμενοι 3εοὶ, οὕτω μοι φίλοι εἰσὶν, ὥστε θιὼ τὸ ἐπι- 
“ “, 37 ΄ ΓΝ ἀν" 3) Ἂς “7, 

ελεσθαί μου. οὔποτε λήϑω αὐτοὺς οὔτε γυκτὸς, οὔθ᾽ 2 3 

ἀείεηίο ἃ Ζειπίο. τὸ μηδενὸς πρ. ΝῚ- 
οεταῖο εἴ : πὲλ1} απιρίϊες ἱπαϊσενο. 

οὕσω πεπαιδευμένος) Τιεοποὶ. ὅτι οὕ-- 
τῶ τρα]εθαῖ Γοτρίαπι. ὙΝ εἰΠκῖο εἰἴα πὶ 
ὅθοο δαϊ β΄ τα }}15 ρατίϊου]α Πὶς δὰϊ δηῖα 
σταϑμῷ δεπάοτατί νἱἀεθαῖατ, ΜΙΠῚ 
αυϊάδπι ἀθεῆε ἢ1Π1] ν!ἀδῖατ, {εὰ νετ- 
Ὀὰ σταϑμῷ καὶ ἀριϑιμῷ τταπίροπεπάα 
ες Ἰοοάπάα ΡοΗ͂ νεγθαπι προσδεῖσάλαι. 
ΑΠΕΠΠΕΠ65 εἰοτιαθαίυγ δηΐθα ἀἰν} 5 
ἃ ϑοογαῖβ δοοαρίβ, οὔτ᾽ ἀριϑιμῷ οὔπε 
στα!) μῷ ἐπήρκει μοι [εξὶ. 43. Ηο το- 
Γριοῖθης ΝΝΊσεγαταβ. τι άϊσα]α ΠῸΙ μεῖς 
ΑπαΠθηΐβ ἀθαηάδητίατη (τὸ μηδενὸς 
τοροσδεῖσθθαι!) εἰ φυϊάςπι ΠΟ ΟΠΊΠΘΙΙ 
ΟΓΔΏΪΠΟ πεὺ ἢπε τπεηΐαγα, [δὰ στα- 
μῷ καὶ ἀριϑιμῷ, ἴζα ὧἂξ τηδηίατατῃ εἴ 

πατηδγατῃ βἀϊξῖο ΗἩοσπεγῖσο ΠΙ8 5 ἰχ, 
122. εἰ χό4. πῖαι. 810 ἀδβηγαση γεέϊα 
αὐάϊς οὕσω πεπαιδευμένος εἴ ταὶ] : 
ἴα νεῖθα ὡς σπλείστου----σ ἀύοῤαι τεξὶε 
Ρτοσεάμηϊ, οατῇ σταϑιμῷ καὶ ἀριϑιμῷ 
ΠΌ]]ο τοάο σοηρταδηζί. 

46. Ἔκ τούτου] Ταπτὶπᾶ ἐκ τούτων. 
47. τί σε χροὴτ-ταἰποῦνσαι τοὺς Θεοὺς. 

οῖαβ πἴο ἰοοὺβ ἰῃ Ταητῖπα δχοιϊαϊς, 
Ριορίεγ γα ταάϊποπλ τηθπ τ ἐχ- 
γα πη]. 

48. 8εο)] Οαβαϊῖο οπιίῆι. 
ὥσφσε! ΡΙαϊατΟ 5 ἴοτα, χ. ᾿. 538. 

ε, ΒοΙΚ. ὡς, ἀεϊπάδ σημαίνουσι οτγηϊ- 
ἴο μοι Ῥοίαϊ! ἐχ ἢ. ]. 

οὔποτε λήϑω]} Μαηϊξεξατῃ εβξ. ρυΐο 
τοίριοἱ δὰ 1Ιλαϊβ κ. σγΐαπὶ 578. δὶ 
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ΕΝ ᾿ν 

ῶν μελλω 
5 « , 

ἐξ ἑκάστου 

- ΄ ψΩΔ9 ὦ Ν᾿ « » ὑθ᾽ 

ἡμερῶώς, οὔ ὅποι ἂν ορμώμνωι, οὐ 
᾿: Ν ᾽ν Ν ΄ ᾿ ΤῊ 

πράττειν. Διῶ δὲ τὸ τροειδέγαι, καὶ ὁ τι 

ἀποβήσεται, ρῃμφβαυῖ μῶ, φέμφωντες ἀμγέλρις Φ΄- 

μβιε.. καὶ ἐνύπνιω καὶ οἰωνοὺς, ὦ τε δέι, καὶ ἃ οὐ χρὴ 

ποιεῖν. Οἷς ἐγὼ ὅταν μὲν πείϑωμαι, οὐδέ ποτέ μοι 
΄ 3 5 ΄ 2 ͵ 

μετωμέλει: ἡδὴ δὲ τῦοτε καὶ ἀπιστήσας ἐκολάσϑην. 
6 ἡ π΄ 3 Ἃ ο΄ς Ἃ » Ἀλ 327 

Καὶ ὁ Σωκράτης εἰστεν, ὡλλώ τούτων μεν οὐδὲν ἄπιστον. 49 
»"7Ἤ": ΄ 5) «Δ ἷΝ 7ὕ δα τ γῆς 

Ἔκεινο μέντοι ἐγωγε ἡδέως ων πυϑοίμην, πῶς αὐτοὺς 
«“ "} Ν Ἂς 7 “᾽ « 

ϑερωπεύων οὕτω Φίλους ἔχεις. Ναὶ μὼ τὸν Δία, ἔφη ὁ 
ς “δ Ν ᾿ 2 »" Ε .» ς Ἂ, 

Ἑρμογενῆς, καὶ μώλωῳ εὐτελῶς. Επσπωινω τε γῶρ αὖυ- 
ᾳς ν᾽ Ἀλ " - ͵7 4 Σ ΄ 

τοὺς οὐδὲν δωπανῶν, ὧν τε διδόασιν ἀεὶ αὖ τηαρέχομιαι, 
2 “ -“ ΩΝ ͵7 ἥ ΟΥ σὰ (Ὁ ΕΝ ἄλδν Κς ͵7 

εὐζφήμω τε, ὁσὼ ὧν δύνωμαι, καὶ εῷῷ οἷς ὧν αὑτοὺς μαρ- 
ῳ « Ἁ ΕἸ Ἁ 7 Ἕ ᾽ 2 

τυρῶς τοοιήσωμωι, ἐκων οὐδὲν ψεύδομαι. Νὴ Δί᾽, ἔφη 
« 7 ΕῚ 5, »"» ΩΝ 7 3 Ν 59 

ο. Σωκρατής, εἰ ὥρῶ τοίουτος ὧν Φίλους αὐὑτους ἔχεις, 

Οὑτος δ0 
Ν λ ᾽ 

Ἐπειδὴ δὲ εἰς 

καὶ οἱ ϑεοὶ, ὡς ἔοικε, κωλοκογωνϑθίο ἥδονται. 

μὲν δὴ ὁ λόγος οὕτως ἐσπουδαιολογήϑη. 
. 7 ᾿ ἃ Ἄν} ΥΝ τ ." ᾽ -“ 

τὸν Φίλίσστον ἥκον, ἠρώτων ὠὑτὸν, τί ὁρῶν ἐν τῇ γέλωτο- 
»᾿ ΄ ἐδι "ΑΙ 2.» ᾿. 

ποίου, μέγω ἐπ᾿ αὐτή Φ ρονοίη. 

ὈἸγῆες δὰ Μίπετναγα: Κλῦϑί μμοι--- 
ἥτε ἐποι αἰέι ἐν πάντεσσι “τόνοισι παρίστα- 

σαι, οὐδέ σε λήϑω κινύμενος. Νοῆταπι 
Ἰοσὰπι τείρεχις Αὐτίαπυβ Πιῆετι, Ε- 
ΡΙξι. 1. 12, 3: ὉΌῚ εἢ ἀε Ρτονι ἀξητία 
ἀϊνίπα : τέταρτοι δὲ καὶ τῶν ἐπὶ γῆς 

καὶ σῶν ἀνϑρωσίνων, (ἢς εηὶπὶ τεέϊα 
διοῦεους Εο]ορ. Ρηγῆς. Ρ. τοο. παθεῖ 
οτὶρίατη ρτὸ νυ]ραῖο οὐρανίων) εἰς κοι- 
νὸν δὲ μόνον καὶ οὐχὶ κατ᾽ ἰδίαν ἑκάστου" 

, Ν - Ἰ ν᾽ὔἅ Ν Ἀ 

τερσσοι δὲ, ὧν ἣν καὶ ᾿Οδυσσεὺς χαὶ Σω- 
΄ ε ΄ ΄ γῸ ΄ 

κράτης, οἱ λέγοντες ὅτ, οὐδέ σε λήϑω κι- 
ἰκζενας, ΟΥΓΉενπε δὰ Ηοπιδγαπι ἴοτη. 

νἷ. Ρ. όο. 
ἀπιστήσας Ιιροποῖαν. ἀπειστήσας 

ταδίαϊς Γοτρίατα. Οἱ, δὰ Οντορ. 1. 2» 
Κ2ν 11. 4, 17. 

40. αὖ παρέχομαι] ΨΥ εἶκε ρυϊαθαὶ 
εθξ αἰες μῤῥεάϊο. Ὧδε [ςἋοτἰβοί!5 
εηἰπὰ πο μοῦ 1πι6}]}1ρὶ, ἄσσεγε αἷζ 
ἀπίθδοράθῃβ οὐδὲν δαπανῶν. ϑεὰ πϑς 
ἱρίᾳ γνεσθα, ἴο χυϊάςστα ἰοοο εἰ οτάϊ- 

. γῶν, εὐφημῶ τε εἴ σεῖ. 

Οὐ γὰρ ἄξιον, ἔφη, 

πε οοἸϊοςαία, Ρίδης ἱπερία γηΐϊδὶ υἱ- 
ἀεπίυσ εξ. Αά Ἰδυάεπι επὶπὶ ἄεο- 
Τὰ. 4014 ΟΡυϑΚ εγὰζ ἵαστπέι ὃ Ῥοϊπάς 
παρέχομαι ΝᾺ ]}1Ὁ1 ἤσηϊποαὶ μμῤῥεαηίο, 
Τεὰ ργα δ, ψμοά α πὲ ῥοβμίαίμτ. 16ὶ- 
ἴὰγ σεηΐεο Ἰοσυτῃ ἤοὺ εβδ οτάϊπδη- 
ἄυπῃ: ᾿Επαινῶ “ε γὰρ αὐτοὺς, ὧν σε 

διδόασιν ἀεὶ, αὖ τυαρέχορμαι, οὐδὲν δαπα- 
{πι6}Πρὶς Ηετ- 

τηοβΈπε5. ΔΠΙ ΠῚ Πὶ Δ ΠΌ ΤΩ, ΡΙΏτα εἴ 
βταϊαπι ἴπ ἄξοβ, αυεπὶ τηυπετε ἀδο- 
γατη ΟὈτΕ ΠΕ ΠῸΪ βἱοτγιαῖατ, ααθτηαὺδ 
ἰηνίσεπι ἱρῇς ργεοῖθυ5, ἰασάδ εἰ 5γὰ- 
τἰατα τα δεϊίομε ὑγοῆας εἰ αυδῆ ται - 
Ῥαϊτ. [πη τιατρῖπε ὙΠ] οἷ, Πδτὶ ἀεὶ ὧν 
δηποίδιαγ, φυοὰ ηυ0 ἐρεέϊεϊ, ἱξποτο. 

ἑκὼν] Εἀά, νεῖϊ. οπιϊτίαπε, ἐγὼ ἀς- 
ἀϊι σαβα)ῖο. 
50. ἄξιον] [πιε]]ΠΠρῈ τοῦ μέγα φρο- 

νεῖν, Πεϊπάς ὅταν δὲ κακὸν ἀδς 1υπ- 
τἰηᾶ. 



170 ΘΟΟΝΨΙΨΙΙ 
«εὖ 7, » 7 .«“ ᾽ ψί, ΄ 

ὁπότε γε πάντες εἰδότες ὅτι γελωτοποιός εἰμι, ὅτῶν μέν 
5» Ν 3 ΛΑ Ψ' δος » ᾿ 

τι ἀγωϑθὸν ἔχωσι, παρωκωλοῦσί με ἐπὶ ταῦτώ προϑύ- 
.“ἷ ΄ Ν 7 7 Ε 

μὼς" ὅτων δέ τι κακὸν λώβωσι, φεύγουσιν ἀμετώστρε- 
᾿.,' 327 « 

51 πτὶ, φοβούμενοι, μὴ καὶ ἄκοντες γελάσωσι ; Καὶ ὁ Νι- 
΄ [ε Ν ν᾽ Υ̓ ιζ 7) ΄ "»"- 

κήρωτος εἶπε, νὴ Δίω σὺ τοίνυν δικωίως μέγω Φρονεῖς. 
᾽ Ν Ν “ “ 7 ς Ν 3 7 ᾽ » 

Ἐμοὶ γὰρ αὖ τῶν Φίλων οἱ μὲν εὖ πράττοντες ἐκ ποδῶν 
5 ν΄. δ ΕῚ ἊΝ ͵7ὔ ῶ -“ 

ἀπέρχονται, οἱ δὲ ἂν κακόν τι λάβωσι, γενεωλογοῦσι 
Ν ὡς ᾿ ΄ ΄ » " 

δ τὴν συγγένειαν, καὶ οὐδέποτέ μου ἀπολείποντωι. ἘΖεν" 
Ν Ν ΝΑ 9) ε 7 3 ͵ ΑΗ. ας δ, “Ἢ 4 

σὺ δὲ δὴ, ἔφη ὁ Χαρμίδης, ὦ Συρωκόσιε, ἐπὶ τῷ μέγω 
»- ΕΝ “" .« ᾽ Ν "-" ζ΄ 

φρονεῖς , ἤ δῆλον, ὅτι ἐπὶ τῶ παιδί. 
Ν Ψ' 5 ἣς ΄ ᾽ »““"»") »" 3 

οὐ μὲν δῆ" ἀλλὼ καὶ δέδοικω περὶ αὐτοῦ ἰσχυρῶς. Αἰ- 
ΞΖ ᾽ὔ 3 7 »-“"» ,7ὕ 

σϑάνομωι γάρ τινὰς ἐπιβουλεύοντως διαφϑεῖραι αὐτόν. 
« 7 » 7 ε ψ' Π) “ 

53 Καὶ ὁ Σωκράτης ἀκούσας, Ηράκλεις, ἔφη, τί τοσοῦτον 
7 5 “ λοὶ -“" -" ἃ -“ ᾽ 

νομίζοντες ἠδικήσϑωι ὑπὸ τοῦ σοὺ ταιδὸς, ὥστε ἀπο- 
- ἿΝ ἤ » “7 »» ᾽ “ 

κτέϊνωι αὐτὸν βούλεσθαι; ᾿Αλλ᾽ οὔτοι, ἔφη, ἀποκτέϊναι 
ἼΩ, » “ς »“ ΑΝ 7 ΜΑΣ. γα 

βούλονται, ἀλλὼ τέϊσωαι αὐτὸν συγκαϑ εύδειν ὠυτοις. 
Ν « 5, » -“" ΄ ΕΝ 

Σὺ δὲ, ὡς ἔοικώς, εἰ τοῦτο γένοιτο, νομίζεις ἂν διαφϑα- 
»"» ΦΥἊ ΠΝ 3 53) 7 7 

δάρηνωι αὐτόν ; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, παντάπασί γε. Οὐδὲ 
Ὧ..Ὰ, 327) 5 7 9 ἂν ἈΝ .“ 

αὐτὸς ἄρ᾽, ἔφη, συγκωϑεύδεις αὐτῷ; Νὴ Δί᾽ ὅλας γε 

καὶ πάσως τὼς νύκτας. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη ὁ Σωκρά- 
5 , ͵7ὔ ἂν, Ψ» Ἂς ἃ. » "“ΣΨ᾿ »“ 

τῆς, εὐτύχημώ Ὑὲ σου μέγω τὸ τὸν χρωτῶ τοίουτον ᾧυνῶι 
»} “ Ζ “ῊνὮ πε ᾿ς 7 
ἔχοντον, ὥστε μόνον Ῥμῆ δια 9 εἰρειν τοὺς συγκωϑ εὐδον-- 

.« » ἈΝ Φυ ὁ 27 3 ᾽ ΕῚ -“ 

τὰς. Ὥστε σοί γε, εἰ μὴ ἐπ᾿ ὥλλῳ, ὠλλ᾽ ἐπὶ τῷ 
"7 ΄ »"- ᾽ Ὺψς Ν, 7» } 

55 χρωτὶ ἄξιον μέγω φρονεῖν. ᾿Αλλὼ μὼ Δί᾽, ἔφη, οὐκ 
ἐν Υ ΄ "»" ΑΛ 4 ἰκ ΄-“ ὕν Ζ Ἐ Ν ἈΝ 

ἐπὶ τούτω μεγῶ Φρονω. ἐπὶ τῷ μήν; σὶ νή 
) ΄- 37 " ΄ς ἣς ; Ὁ ͵7 

Δίῳ τοις ἀῷροσιν. Οὑτοι γῶὼρ τῷ εἐμῶ νευρόσπωστῷῳ 

φνς κὰς 5) γ 
Μὼ τὸν Δί᾽, ἐφη, 

ξι. γενεωαλογοῦσῇ Ἑδάδπ) [επίθηξία 
εἰ ἰπ Τιιοίδηὶ Τίπηοπε ἐεέξϊ, 49. εἰ 
Τετεπε ῬΒογπηΐοηθ 11. 2, 45. 

53. νομίζοντες) [Πτε]]Πρε ἐσιβουλεύ- 
ουσι. ϑίερΠδπιβ ἰἈ ΠΊΘΠ νομήζουσι τηᾶ- 
Ἰεθαΐ ἐοτὶρίαπῃ. Οσείεγαπν Ἰαάϊε Βοοτγα- 
ἔγ5. ἴῃ τη αϊταῖε νετθὶ διαφϑείρειν, 

εἴ ραυϊο ροῖξ ἱἰπ ψεῖρο συγκαϑεύ- 
εν, 

55. ἄφροσιν) Ενγρο εἰ ἀλ σοπυΐνα 
ἄφρονες. δῖ. δἀ ἢ.]. ὑΥεῖῆκα. 8εά νεν- 
ρόσπαστα σοηνὶνὶ5 π0}}]ὰ οβεπάεγαξ 
ϑυτδου Δ Π05. 
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ἱ ἐδ “ὦ ΄- 9 

Θεώμενοι τρέφουσί με. Ταῦτω γὰρ, ἔφη ὁ Φίλιππος, 
᾽ Ἅ ΕῚ ΄ Ἂς »" 

καὶ πρώην ἐγώ σου ἤκουον εὐχομιένου τυρὸς τοὺς Θεοὺς, 
ε ΕΝ “5 ΄ -» ᾿ 5 » Ν 

ὅπου ἂν ἧς, διδόνωι κωρποὺ μὲν ἀφϑενίαν, Φρενων δὲ 
5 Ἐ 3 ε Ν Ν Ἐ 

ἀφορίαν, Ἑἶεν, ἔφη ὁ Κωλλίας. Σὺ δὲ δὴ, ὦ Σώκρω- 86 
5.5} ᾽ -“ «- “ἷ ͵΄ ΕἸ Ν ΄ »-»“" ΓᾺΡ ΟἿ 

τες, τί ἔχεις εἰπεῖν, ὡς ἄξιόν σοι ἐστὶ μέγω φρονεῖν, εῷ 
νας; “ἢ ς. Δ, ΕΣ ΄ δ “" « 

ἡ εἶπας, οὕτως ὠδόξζω οὔση τέχνη ; Καὶ ὃς εἰπεν, ὁμολο- 
»“ »"-» 3 9 "» ΄»ο-" 

γησώμεϑα ὥρωτον, τδιά, ἐστιν ἐργώ τοῦ μωστροπου" καὶ 
« Ν 3 » Ε -“" 5 ε 5 

σώ ὧν ἐρωτῶ, μὴ ὀκνεῖτε ἀποκρίνεσθαι" ἵνω εἰδῶμεν, 
.“ ὃν. » εἾ ἀἰ. - -»- 9) 

ὁσὼ ὧν συνομολογῶμεν. Καὶ υμῖν οὕτω δοκεὶ ; εῷη. 

Ὡς δὲ ἅπαξ εἶπον Πάνυ μὲν 

οὖν, τοῦτο πάντες ἐκ τοῦ λοιποῦ ἀπεκρίναντο. 

ΞΖ δ. ψ᾿ ν5) 

Πάνυ μεν οὖν, εῷωσαν. 

Οὐκοῦν 57 
9 "»“ο“2 ΝΥ », ον »" "Ἣν δ ἃ 

ἀγαϑοὺ μέν, εῷη, ὑμῖν δοκεῖ μῶστροπου εργον εἰνώϊ, ἥν 
Ν ΒΘ ΑΔ Ν 7 3. -“ Η Ἂ 

ὧν ἡ ὃν ὧν μωστροπεύη, ὠρεσκοντῶ τοῦτον ἀποδεικνύνωι, 
“ Ν “ 7, ᾽ν ἱ ε ἢ) " » ΩῚ ξὰ 

οἷς ὧν συνή ; Ἰίάνυ μεν οὐν, εῴασων. Οὐυκουν εν μὲν τι 
» 3 ΕΑ", ᾽ »" ΄ “] ΄ 

ἐστὶν εἰς τὸ ὠρέσκειν εκ τοῦ πρέπουσαν εἐχεῖιν σχεσίιν καὶ 
»" » Ὁ» ͵7 Υ Ξ 3] » "»- 

τρίχων καὶ ἐσίϑητος ; Πάνυ μεν οὖν, εῷωσαν. Οὐὑκουν 58 
ς 46 2 7 “ 3 Ν Ε Μ »“ ΕῚ “» 

καὶ τόθε ἐπιστάμεϑω, τι εστὶ ἀνϑ)ρώπῳ τοις αὑτοις 
, Ν »“ Ἀ ΕἸ "-"ὦμ ͵΄ .“΄ 

ὀμμάσι καὶ Φιλικὼς καὶ ἐχϑρῶς πρὸς τινῶς βλέπειν ; 
7 ᾿ ἰετ ᾿ -“ 4, τῳ ων 5 ᾽ Ψὶ 

Πάνυ μεν οὔν. Τί δὲ, τὴ αὐτῇ ᾧωνη ἐστι καὶ εἰδημόνως 
, [ Ἵ 

΄ ἐν Ἃ Ἁ τ Α: ΄ 

καὶ ϑρασέως φϑέγγεσϑαι; Πάνυ μὲν οὖν. Τί δὲ, λό- 
Ε » Ρι » ͵͵ " “ ὲ 

γοι οὐκ εἰσὶ μέν τινες ἀπεχϑανόμενοι, εἰσὶ δέ τινες, οἱ 
Ν ͵)ὕ » 7, Τα ΠΑΡ 7 ὑῶν , ε 

τρὸς φιλίων ὠὡγουσιν; Πάνυ μεν οὖν. Οὐκοῦν τούτων δδ0 
3 Χ Ν κΥ ΄ ᾽ ΠΥ 
ἀγαϑὺς μωστροπὸς τὼ συμῴεροντῶώ εἰς τὸ ὥρεσκειν δι- 

͵7ὔ Ψ] 7 Ὰ 5 3 "ἡ 3 3) « 

δάσκοι ὧν; ΠΠανυ μεν ουν. Αμείνων δὶ ἂν εἴη, εῷη, ὃ 

Ταῦτα γὰρ] [πιεἰ]ΐξε διὰ ταῦτα. 
ἤξεγαπι αϊοῖς ; ἦσηο εμὶπι, ῥμίο, οὐ 
σαμ αι πΡεΥ ἀμάϊυϊ 16 ἀεος ῥγέσαη- 
1 εἴ οεῖ. ΜαΠΠὶ ἰδπίθῃ ταῦτ᾽ 
ἄρα. 

56. ποῦ μασαροποῦ) αγβο ϑῖερῇ. 
ἀγαθοῦ μαστροποῦ. 

57. οἷς ἄν συνῇ] Οὐτὰ φυϊθας ᾿ρίε 
μασπροπὸς ψετίειαγ ἢ ΥἹΧ οἴεάο νοἱ]ὰ- 
ἘΠ ϑοοτβίοσῃ πος ἄΐσεγε, οοπίτα ἴα- 

{ρίσογ ἔα ΟἸττι (τρία πι συνισσῆ,, 
ααϊθὰβ εατὴ οοτηπηθπάατε νο]μεγίξ. 
Οείεγα πὶ τοῦτον ἢ ταύτην [οτ δὶ τὴᾶ- 

Ιαδγαηξ [θοποὶ. εἴ Βιερῃδηυβ. 
ἐκ τοῦ πρέπουσαν) Ψεῖθα ἐκ τοῦ [ὰ- 

Ρειῆυα σεηΐες Γηρα ; ΠΪΏΪ οταίϊο 
τηδηοσᾶ εἰ νἱτἱοίαᾳ οτίατα ν᾽ ἀεατ. Θαυϊὰ 
ἢ {υἰρίςεσαυσ ἔα ΠΠὸ εἰς στὸ ἀρέσκειν ἄπ 
γον σὸν 



172 ΟΟΝΨΥΙΨΥΙΙ ᾿ 
τι ; 7 5 Ν -“ ἈΝ ὁ 
εὴ δυνάμενος ἀρεστοὺς ποιεῖν, ἢ ὅστις καὶ πολλᾶς; Ἔν- 
τ υϑ: ᾿ Ε ᾿ς 5. ἊΣ ς δ “" ΄-“ὖ᾽ «“. 

του μέντοι ἐσχισωήσων, καὶ οἱ μὲν εἰστον, δῆλον, ὁΤι 
ε ΕῚ Ἁ « 

Ο δὲ εἰπὼν, ὅτι 
Ν "» ε »"ὝἪ77 3, » - “ 

μοὶ τοῦτο ὁμολογέϊτωι, ἔφη, εἰ δὲ τις καὶ ὅλη τῇ πόλει 
Ἄ 4 

“ ͵΄ « Ν ͵ ᾽ν Ἵ 

δύοστις σλείστοις᾽ οἱ δὲ, σώνυ μεν ουν. 

"-» εἴ »ν, 5 » “ -»“ ΕΣ 

ὠρεσκοντώς δύναιτο ὠποδεικνύγωι, οὐχ, οὗτος παντελῶς ἂν 
4 3 ἧς Ν Ε ,»Ά Ἂς 

ἤδη ἀγαωϑὺς μωστροπὸς εἴη; Σαῷως γε νὴ Δίω, πάντες 
: ᾽ -“ ») 7 7 » 7 - 

εἶπον. Οὐκοῦν εἴτις τοιούτους δύνωιτο ἐξεργάζεσθαι, ὧν 
΄ δ , Ἂν ΄ ΤΥ ΈΝ ὯΝ ΄ χ 

τιροστατοίη, δικαίως ὧν μέγω Φρονοίη ἐπὶ τῇ τέχνη, καὶ 
ΕΝ αν Ν 

6] δικαίως ἂν πολὺν μισϑὸν λαμβάνοι; Ἐπεὶ δὲ καὶ 
»ν 7 »Στἦἣἷ Ρ. 3, 

ταῦτω Ὡώντες συνωμολόγουν, τοιοῦτος μέντοι, ἔφη, μοὶ 
ω 9 Ν» “ “- ς 5 ΄ ᾽ 

δοκεῖ ᾿Αντισϑένης εἴνωι οὗτος. Καὶ ὁ Αντισιθένης, ἐμοὶ, 
, 7 “" ΄ Ν ἂν» .“- 

ἐφ, πωραδ ἰδως, ὦ Σώκρατες, τὴν τέχνην ; Ναὶ μὼ Δί᾽, 
" ε “ 7ὔ Ν 5 ͵ ͵Ζ7 

ἐῷη. Ὅρω γάρ σε καὶ τὴν ἀκόλουθον ταύτης πάνυ 
3 » 7 ᾽ Ν : ΄ 3, 

ἐξοιργωσμένον. Τίνω τωύτην ; Τὴν τπροωγωγείαν, ἔφη. 
ἮΝ 7 3 5 ΄, 7 

62 Καὶ ὃς μώλω ἀχϑεσϑεὶς ἐπήρετο, καὶ τί μοι σύνοισϑα, 
Ξ3 ΄ -» 3 “" ΠΥ Ν " ; 

ὦ Σώκρατες, τοιοῦτον εἰργωσμένῳ ; Οἶδα μὲν, ἔφη, σὲ 
7 ὼ ν᾿; ΩΝ ᾿Αρὸ 7, 

Καλλίων τουτονὶ -πὠροωγωγεύσωντω τῷ σοῷω Προδίκῳ, 
.« « -“ Ν Ἄν ΤῊΝ ᾽ "»"-Ὁ 

ὅτε ἑώρας τοῦτον μὲν ζιλοσοῷφίας ἐρῶντα, ἐκεῖνον δὲ χρη- 
7, με ΄ ς ΄ ,Ν,͵ Ἔ ἡ 

μάτων δεόμενον" οἶδα δὲ σε Ἵππίω τῷ ᾿Ηλείῳ, παρ᾽ οὗ 
φ Ν ᾿ς Ν 3] Ἶ 5 ᾿ΊΛκ«ὖ Κα δ. ἥν 

οὗτος καὶ τὸ μνημονικὸν ἔμωϑθεν" ἀφ᾽ οὗ δὴ καὶ ἐρωτι- 

59. ἄἀρεσχοὺς) Μαυϊραίῃπι ἀρίσσους 11. τὸ μν. εἰξ νἱὶβ ΓΘ ΠΊΟΥΪΘΟ, ΠΟ ἀΓ5 
Βτιοάξθιις, ΕἸ τα εἰ Βίερῃαηβ οοῖ- 
τεχεγαηΐ, Βεαπεης μέντοι Ταηϊϊηα ἴῃ 
ΠΓΆΡΙΕΣ μὲν ταμπΐανϊε. 

όι. προαγωγείαν] ΡΙ αἴατοῆ5 Θυεοῆ. 
Ὁοηνῖν. 11. 1, 6. εχ ἢ. 1. τϑίαϊε: σὸ 
᾿Ανσισθένους τὸ φιλοποιὸν καὶ συνα γωγὸν 
ἀνθρώπων εἰς εὔνοιαν μασαροπείωαν καὶ 
συνωγωγίων καὶ ἀγωγίαν ὀνομάσωξ, αξ6 
διοία εὔξε τποπαῖς ὙΥγετεπΌδοῃ, Ῥετγ- 
τπδῖ πὰρ εἰἰᾶτῇ ἰοσὰβ Πϊοραπεβ [,- 
Ἐτῖ, ᾿η Απεμεπε ἃ γεϊκῖο σοπιρᾶ- 
ταῖμβ : τόσον μόνον ἐς πάντων Σωπρα- 
τικῶν Θεόστοροπος ἔπ'αινεῖ, καί φησι δεινόν 
τε εἶναι καὶ δὲ ὁμιλίας ἐμμελοῦς ὑπαγα- 
γέσϑαι πάνϑ᾽ ὁντινοῦν, Δῆλον δ᾽ ἐκ συγ- 
γραμμάτων κἀκ τοῦ Ἐξενοφῶντος συμπο- 
σίου. 

62. τὸ μνημονικὸν) Ιῃ (ἴοοη. ἰχ. 

πχδπηοτίξ, 4085 αἰ οἰἴαγ ἰηνεηία ἃ 81- 
τηοηϊάες εὔε: ἀες αυα ᾿Ιοοὶ δἰ ΑΠῆςὶ 
[απιὶ ΟἸφοτόπὶβ 46 Ὀταΐογα ἴϊ. 86---8 8, 
Θυϊπ δ Ή Πα ηὶ 1. 2» 111-27. ἴπ ῥτἰτηΪ5 
ΠΡ τὶ τεταϊ δὰ Ηεγέππία τη ο8ρ. τό. αἵ- 
αὰς δὰ ἤπεπμ. Ατίεπι ἢὶσ αἷοὶς σὰ 
μνημονικὰ δἴαπε [4 ἀξ 64 {γδά!ξ; (ο᾽:-- 
αὶ ανγήϊβοίοία »περιογῖα δὴ ἰοσὶς εἰ ὑπα- 
φιίπίδις. Ποσος ἀῤῥεἠαπηῖς ἐς, φμὶ ὄγες- 
αἱεν) ῥενγεξε, ἱπβρηλε αμὶ παίμγα ἀμ 
»απς ὑμηΐ αὐοίμίϊ, μὲ δος Καοὶίς παίμ- 
γαϊὶ πιρηπογία σοι ργελπεπάεγε εἰ αϑαῤίεξιξ 
φμεαλμμς, μὲ «6165, ἡπίεγοο  μηη711τεγηῖ, ἀπ- 
φῦ, ζογπίσεηι οἱ αἰΐα, φῴα λὲς βηιῖ- 
ἠᾳ μμπ|. Ππαρίρος, [επί ἤογπιθ σμα- 
απ εἰ γοία εἰ βηηείαογα ἐἼμς Τὶ, φίαηε 
πο ΠΣ πνοίμηιμε: φορὰ σόπμς ἐμ, 
ἑξοπες, αφιῆία; φιογμ τρεπογίαα β΄. 
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΄ ΄ διὰ Ν -“ ἿΝ Ν ὯΝ δὲ, 

κωτερος. γεγενήτωι, δίω τὸ, ὁ τί ὧν κῶλον ἡ, μηδέποτε 
. 7 Ν , Ν 5... χὰ 

ἐπιλανθάνεσθαι. Ἐνωγχὸς δὲ δήπου καὶ ρος εμε 68 
"»" Ἀ ε ΄ ΄ ΕῚ 7 -» ͵΄ ΕἸ 9 

ἐσπωένων τον Ἡρωκλεώτην ξένον, ἐπεί μὲ ἐποιήσως ἐπίυ- 

ΟΡ αν. 

»-“ “" ΄ 7 4.2. ᾿ “ 

μεῖν. αὐτοῦ, συνέστησώς μοι αὐτόν. Καὶ χάριν μέντοι 
7 ΄ὕ Ν Χ » ἀδυλυβο οἱ σοὶ ἔχω" πάνυ γὼρ κωλὸς κοῤγαν)ὸς δοκέ! μοι εἰνῶῶ, 
3 7 Χ Ἂς 7ὕ Φ λον »" Ν᾿ τὸ Ἃ 

Αἰσχύλον δὲ τὸν Φλιάσιον. τρὸς εμε ἐπώινων, Κκῶώὶ εμε 
Ν 2 -“᾿ 3 «“ ΄ .“ διὼ ςεᾳᾷ, Ἂν Ψ 

τρὸς ἐκέϊνον, δὺχ, οὕτω διέθηκας, ὥστε διὼ τοὺς σοὺς λό- 

γους ἐρῶντες ἐκυνοδρομοῦμεν ἀλλήλους ζητοῦντες ; Ταῦτω θά 
Χ ΤΣ “Ὁ -Ὁ 3 Νὲ 

μὲν οὖν ὁρῶν δυνώμενόν σε ποιεῖν, ὠγωϑθὸν νομίζω τροα- 
Ν ϑ. ς νι ΩΝ ΩΝ ΄ Ν 

γωγὸν εἶνωι. Ὁ γὼρ οἷός τε ὧν γιγνώσκειν τε τοὺς 
3 ᾿ εν Χ ͵7 7 ΡΥ Σ 
ὠφελίμους αὐτοῖς, κωὶ τούτους δυνάμενος σοιίειν ἐπιϑυ- 

»" “ 3, -“ 7, ΄ 

μεέϊν ἀλλήλων, οὗτος ἄν μοι δοκεῖ καὶ πόλεις δύνασϑαι 
7 », Ν ͵ 3 δεῖ ΄, ὃν 

φίλας ποιεῖν, καὶ γάμους επιτηθείους συνάγειν, καὶ 

“οίρηιης ἤαδεγε, ἱπιαρίηες ΦΟΥ̓ΤῊ ΟΕ 15 
ἦμι ἰοοῖς σοίοσαγε πος οβῥογ δ ]1.---- Πα φηὶ 
μινημονικὼ «ἰἸαϊσογμη, ῥοξημτιί, σία ἀπέ- 
ἀἸογιη 1ηι ἰοοὶς οοἰϊοσαγε οἱ ἐκ Δὶς γπὲ- 
7ποΥἿ εν ῥγοημηαγο.-ττ θη 416 ΘΔΡ. 24. 
1μ7ι ΨΕΥῸ 1ἱπ μνημοονικοῖς 741,17: αἰεὶ 
αοξέγίπα, πὶ ἱπάμβγῖα, βμαάϊο, ἰαύογε, 
Δι ρεμίια σοηπιῤγοδείμτ. Ἐχ Ὧϊβ5 ἀε- 
ταῦτη πίε! ]}ρῈ5 ἰοοὰπὶ Ατἰ ποῖα ]ὶς ἀε 
Δηϊπηᾶ 11]. ο. 3. ἀθ. ῥῃδιηίαῆα : τοῦτο 
γὰρ τὸ πάϑος ἐφ᾽ ἡμῖν ἔστιν, ὅταν βου- 
λώμεϑα" πρὸ ὀμμάτων γάρ ἔστι ποιήσα- 
σϑαι, ὥσπερ οἱ ἐν σοῖς μνημονικοῖς τιϑέ- 
μενοι καὶ εἰδωλοσοιοῦντες, α1θ6 νετίαηῖ : 
υδομε φιῖ τπὶ τπϑηπογαίυἱς ον ΔΉ εὐ 46- 
γαμίαοτα ζαοίμηί. Νεααε Ἰρίε ϑἰταρὶὶ- 
οἷα 5 Ἰοσὰπι ἱπίε! ]εχὶ Πὲ νἹάείαγ, 4 
τείρεχις Ριοϊεπηθοὰς ἀθ Τπάἀϊσαπάϊ ἔα- 
Ου]ταῖς Ρ. 16. «ὃν νοῦν δὲ μηδὲν ἄν τὸ 

πρῶτον διανοηθῆναι χωρὶς τῆς αἰσϑητι- 
πῇς διαδόσεως, εἰ μή τις ἐϑέλοι τυποποι- 
εἶν: 465 νετῖς ΒΟ] Δ] άιι5 : πὴ ρα- 
γᾶς αὸ ἤόγηιας 1 αρίπαίοτιε Τρ 8 ,όὶ 7- 
ὀνίοαγὶ φιιῖς οἰ, Νες τεξεϊας. ᾿πῖει- 
Ῥτείδίασ Ἰοσὰπη ἀρροπίυτη Ατϊῇοτε- 
118, 4] νοτιθηάπβ εγαΐ: φιεηαάσιο- 
ἄμηι σμὶ ῥὲτ αν τ βοίϊοίαηι πιθηπουίαηη ἴο- 
φος αἰ οπμη οἱ ἵη 1ἰς ἱγπαρίηος οοἰο- 
ΟΩΉΪ. 

62. καλὸν ἴδῃ} 86 τοξϊε νυ]ραίατη 
κακὸν σοττεχὶς Τροποϊ. 

63. ἩἩρακλεώσην ξένον] Ζεμκίῤῥητη 
2᾽Ἔογεπι ᾿πιεγργείδταν Βδο;ϊαβ οχ ΡΙΑ- 

τοηβ Ῥγοίασογα Ρ.. 1ο 5. 0] εξ: σού- 
που ποῦ νεανίσκου τοῦ νῦν (ΟἸ γηγρίάϊς 
90. 8ΠΠ0 1.) ἐπιδημοοῦντος νεωστὶ, Ζευ- 
ξίσπου τοῦ Ἡρακλεώτου. ῬΊξιοτ 15 ἔα] 
απ ἈΠ 6 ἢ ὩΕΠΊΟ [οΥρίοτα πὶ ψεῖε- 
τα πηι σα] τανῖς. Εοάεξση νεῖο απ ροτα 
Ζευχὶβ ᾿πάϊάθπη Ἠετγαοϊεοῖδς. ρἰξϊοῦ 
νἰχῖϊ, σα 6 πὶ Οὔ Π65 σα Ὀταταηΐ, Ἰρία 
εἴϊάτα ϑοογαΐεβ ἰῃ Μετηοσδθ!!. 1. 4, 6. 
εὐ (οομοπι. χ. 1. Ρ]ϊπῖὰβ. υϊοτα 
Χχχνυ. {εξὶ. 36. Ζευχίη αἷὲξ ἃ ψαϊθαΐ- 
ἄδτῃ σε] ταία πῃ Ἰάτὴ ἔα Πὲ ΟἸγιηρία- 
ἀε 89. αυὰ ἱρία Ἔχεαηῖα Ζεαχίρρυβ 
Αἰπεηὶβ δάξζαϊε. 

συνέστησάς μοι αὐτόν] Μιὰς δὰ Εὔ-, 
οοπ, ἰ{|. (εξξ. 14. ἀϊέϊα. “ἢ 

ἐκυνοδρομοῦμεν)] 70] Θίερδπιι [οτῖ- 
Ρίυτῃ ἱηνεπετῖς ἐκυνολογοῦμεν, πείοϊο : 
Τεἀ φαὰα ἱπερίαπ εἢ ἐχσινοδρομοοῦμεεν, 
αυοα (απηοτγατῖαβ. σοηῃ]θοῖς, Κυνοδρομοεῖ 
ψνοπαΐοσ, ἀὰτη ἔεγατη στῇ σδηϊθ8 ἴη-, 
νεῆίραι. ὕίατ νεῖῦο Χεπορθοη ἴῃ 
Ογπερείῖοο. Οεΐεγαπι ΖΕ ΟὮγ} 5, Ὠἰς 
ἀϊνογία5 ἃ {ταρῖοο εἰ, τηοσίαο Οἰγταρ-, 
81,1. τεἤδητε ὉΠ] ϊο δὰ ΑΠπορδᾶ- 
πῖ5 Αομάγη. νογία 1ο. 

64. μὲν οὖν] Ἐχ Ταητίπα μὲν τονο-, 
σανὶς Ζευπα. ϑεαθεης αὑσῷ [ΓΕοποὶᾶ- 
νἱὰβ ἴῃ αὑτοῖς τησΐατὶ ᾿{Π|: αυοά, 
ἔδοϊ ; νυ]ραία τα ἀείεπαϊς Ὑ εἰς. τὰ-, 
τίοηθ ποὴ ἴδι15 δρία δὰ ἤμης ἴο- . 
οὐπι. 
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Ἀν “ ᾿ ; 
πολλοῦ ἂν ἄξιος εἶναι καὶ πόλεσι καὶ φίλοις καὶ συμ" 

μάχοις κεκτήσϑαι. Σὺ δέ μοι, ὡς κωκῶς ἀκούσας, 

ὅτ, ἀγωϑόν σε ἔφην ττροωγωγὼὸν εἶνωι, ὠργίσϑης. ᾿Αλλὼ 
΄ς Ε ᾽ “, ὡς Ἅ: “ο“ 7 

μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐ νῦν. Ἐὰν γὼρ ταῦτα δύνωμαι, σεσα- 
»" Ν 7) 7 Ἂν Ν 59 

Ὑμένος δὴ παντάπασι πλούτου τὴν ψυχὴν ἐσομῶι. Καὶ 

αὕτη μὲν δὴ ἡ ταερίοδος τῶν λόγων ἀπετελέσ'9η. 

ΠΑΡΌΝ 

ε λ Ἕ Ἕ Ν ε ᾽ 

Ο δὲ Καλλίας εἶπε, σὺ δὲ δὴ, ὦ Κριτόβουλε, εἰς 
Ν Ν "Ὁ" 7 3 Ἂ" ν᾿ Ψ 3 5 ᾽ 

τὸν περὶ τοῦ κώλλους ἀγῶνα τιρὸς Σωκράτην οὐκ ἀνθί- 

στασωι ; Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης. Ἴσως γὰρ εὐδόκι-- 

2 μοῦνταω τὸν μωστροπὸν ταρὼ τοῖς κριταῖς ὁρῶ. ᾿Αλλ 

ὅμως, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οὐκ ἀνωδύομιαι" ἀλλὰ διὲ- 
δ », 9 ὃς « 7 νυ. “» 
σε, εἶτι ἐχείς σοίζδον, ὡς καλλίων εἰ ἐμου. 

7 

Μόνον, 
35, Ν ," 2 Ν 7 » 3 7 

εῷη, τὸν λωμπτήρω ἐγγὺς τροσενεγκώτω. Ἐς ἀνάκρι- 

σιν τοίνυν σε, ἔφη, πρῶτον τῆς δίκης καλοῦμαι" ἀλλ᾽ 

8 ἀποκρίνου. Σὺ δέ γε ἐρώτα. Πότερον οὖν ἐν ἀνθρώπῳ 
Ζ ἤ ΕΝ Ν εΥ ἊΝ Ἀατις "7, 7 » Ν" 

μόνον νομίζεις τὸ κῶλον εἰνῶι, ἡ Κωὶ εν ὥλλω τιν; Ἐγω 

φίλοις καὶ συμμάχοις) ΒοὮΪ, σοη- 
Ἰεξζατα φίλους καὶ συμμώχους [οτἱθεπ- 
εἰ Γειθητ8π| ᾿ρίαπι Ρεγνεγίῖς εἰ οτὰ- 
(ἰοηεπὶ (ΟἹ σεοδτη ἔδοϊς. 

Σὺ δέ μοι] Ἑάά. νεῖξ. μοι οπηἰτταπί. 
Ἠεϊηάς ᾿Εὰν μὲν εἀϊάϊ: ΨΥ εῖῆκε, πείοϊο 
4πο δυξῖοτε. 

ὡς κακῶς ἀκούσας) Ταπημαπ ἰηζα- 
γπῖα α τε αἰρεγίμς. 81. τεξὶε Ὑ εἶκε : 
ΤΊ ]6 ΘηΪΠΊ ἱπίθεγργείδίυγ Ζεαπα. 

ΟΔΡ. Υ.. 2. προσενεγκάπω] 1ητε]] 15 
σις» αἰ [ΡΠ Άτης ἴπ δ] αἱ πιοάὶ ἱτηρεγα- 
τἰν]8. 

ἀνάκρισιν] Θυϊᾷ Πὶ ἴπ Ἰατε Ατϊοο, 
ἰηϊεγργοίδίασγ Ἡδγροογαῖίο εἰ οὐτὴ εῸ 
Θϑυϊάδβ : ̓ῃἰεγγοραίῖο 1. ἀ1015, αυθο 0 
7αάιοῖα} 15, στεοσασηαθα ἱπίεγγορδίϊο, 
αυξε 'ἰπ σααῆπ Τα ἀϊοῖ οοπβιταεϊοπαπι 
Ῥιθοοδάϊς, εἰ 1π|5 σοητεῆαίο. Ηἰπο 
ἴξθρε τηδίϊδρῃογῖος αἱαπῖογ Ατιοὶ Τοτῖ- 
Ῥίοτες. Οείεγυτῃ τεξιϊις Πθθοα Ἰρία γεγ- 

Ῥα ϑοοαιὶϊ τἰθαϊς ὙΥοἴΚο, αὐ δὲ ΠΠ|ὰ 
Γὰρατίογα μόνον, ἔφη, εἰ σεῖ. χυᾶτα 
Ζευπα, αυΐ νετῦα ροϊγεσηα ἢθο Οτἱ- 
ἴοΡ]ο, Γεαεπίῖα νετὸ ἀλλ᾽ ἀποκρίνου 
᾿περε πιὸ Οτοθυϊο αἤπρηπαὶ. Θυοά 
ψεῖο πἰΠὶ} ὙΥ εἰπκίο ἴῃ τηθηΐεπὶ νεπὶϊ, 
αυοά συπὶ (ρεοὶα νεῖ ῥγοΐεσγι μοῦ 
Ραϊατεῖ, συγ ϑοογαίθβ ᾿σθγηδπιὶ ῥτο- 
Ρία5 δάπηονεσὶ Ἰυθεαῖ, πλῖγοσ κά 
Ρϑιΐεβ επὶπὶ Πηραΐαθ οὐἷβ εἰ ἴδοϊεὶ 
Ρετοεηίεπάδβ, σοπιρατγαπάας εἰ Ἰμαὶ- 
οαπάδβ ἰᾳσς οἷατίοτε ορὰβ εὔξ οεηίε- 
Ῥαὶ 'π ἔδοεῖο Ἰυἀϊοῖο. Ηἰϊπο ἴασογηδα 
Ἰαπγεπ ῥτορίι5 δαἀπιονείαγ. Βεϊπάς 
Ἰασετὴα δαπηονθίυγ δὰ πιο πὶ 
[εξϊ. 9. ὡς μὴ ἐξαπατηϑείησαν οἱ κριταί. 
ὉΔῚ πι8]6 ΨΥ εἰΚε σανεῖὶ ραΐαϊ ἴα, ηξ 
ηυἱά δα Ἰυάϊςσε5. σοτγατη ρα πάοβ τηο- 
Ἰϊαῖατ δἀνεσγίατι5, 5εὰ ἐξασωτᾷν ΠΟἢ 
εἰ οογγηῥογε. 
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ἃ ΐ » , ϑδάκια 1 ἐς τὰ δ 3 

μὲν νὰὶ μὼ Δί᾽, ἔφη, καὶ ἐν ἵππῳ, καὶ βοὶ καὶ ἐν 
ΠῚ -“ “ »" “ » ΝΥ 

ἀψύχοις πολλοῖς. Οἴδω γοῦν οὖσων καὶ ἀσπίδω κα- 
Ν 7ὔ 

λὴν, καὶ ξίφος, καὶ δόρυ. 
υ. ὦ ,“ 5 2 7 Ἂς δ΄ Ἂ Ψ 

μηδὲν ομοιον ὀντὼ ὠὡλλήλοις, φώντω κωώλῶω εἰνῶϊ ; Ην νη 
.7᾽ Ε '΄ς ἮΝ ἢ κ -“ἤ - ΄ Υ 

ΔΙ᾽, ἔφη, τρὸς τῶ ἐργώ, ὧν ἐνεκὸὼν ἐκώστῶ κτώμεϑα, εὖ 

»Ὕ 9 ΦΑ -“ 

Καὶ πώς, ἔφη, οἱόν τε ταῦτα 4 

» το Ψ Ων Ξ53 ῴ ΝᾺ ὰ ἈΝ ΄ Ἁ 

εἰργασμένω ἡ, ἡ εὖ πεφυκότα, πρὸς ὦ ἂν δεώμεϑω, καὶ 
»» 3) ε 6' 5 " 

ταῦτ᾽, ἐῷη ὁ Κριτόβουλος, καλά. Οἴἶσϑα οὖν, ἔφη,8 
» »"» 2 Ὁ 3 « »“ὦ»᾿ 

ὀφϑαλμῶν τίνος ἕνεκω δεόμεθα; Δῆλον, ἔφη, ὅτι τοῦ 
«ὖν « Ὧν 4 δὼ ἀῶ " 

ὁρῶν. Οὕτω μεν τοίνυν ἤδη οἱ ἐμοὶ ὀῷϑωλμοὶ κωλλίονες 
ΕΝ “ »" Ε -»" 7, .“ ε Χ Ἀτς κς 

ὧν τῶν σὼν εἰήσων. ἸΠὼς δὴ : Ὅτι οἱ μεν σοὶ τὸ κατ- 
ψχ]Ὕ ͵ Ἄρς « νῖ.9 Ἃ ἣς Ν » ΦΡ Ν Ν 

ευθὺ μόνον ὁρωσίν, οἱ δὲ ἐμοὶ κῶϊι τὸ εκ πλαγίου, διὼ τὸ 
Κ᾿ " Ρ ᾿ς 5 ΄ 53 

ἐπιπόλαιοι εἶναι. Λέγεις σὺ, ἔφη, κωρκίνον εὐορῷ ωλ- 
4 ΦᾺ Ὃν γ΄ ͵ δὴ Ἄρα ΤΣ ΙΔΩΝ Ν 

μότωτον εἰνω! τῶν ζώων ; Πώντως δήπου, εῷη" επεὶ καὶ 
Ν 5 ὩΣ Ἂς 5 Ν "7 7, 9] 

τρὸς ἰσχὺν τοὺς ὀφϑ ὡλμοὺς ὥριστω πεφυκότως ἔχει. 
Ἂ Ε 

Εἥεν, εῷη. 
3 ͵ ᾽ Ἀ Ν 3) ἰο Ἂ ΕΝ ς ἌΝ -»" 

ἐμή; Ἑγω μεν, εῷη, οἰμῶι τὴν ἐμῆν, εἰπὲρ Ὑε τοὺ 
3 7, ἰκ δ χὰ ΕΝ ς 7 ς 
ὀσφραίνεσϑ ει ἐνεκεν ἐποίήσων ἥμιν ρινῶφς οἱ Θεοί. Οἱ 

Τῶν δὲ ῥινῶν τστέρα καλλίων, ἡ σὴ ἢ δ 

μὲν γὰρ σοὶ μυκτῆρες εἰς γῆν ὁρῶσιν, οἱ δὲ ἐμοὶ ἀναπέ- 

πτανται, ὥστε τὰς πάντοϑεν ὀσμὼς τπροσδέχεσϑωι. Τὸ 

δὲ δὴ σιμὸν τῆς ῥινὸς πῶς τοῦ ὀρϑγοῦ κάλλιον; Ὅτι, 

ἔφη, οὐκ ἀντιφράττει, ἀλλ᾽ εὐθὺς εοῦ τὰς ὄψεις ὁρῶν, ἃ 

ἂν βούλωνται: ἡ δὲ ὑψηλὴ ῥὶς, ὥσπερ ἐπηρεώζουσα, 

Τοῦ γε μὴν στόμωτος, ἔφη ὁ 7 

Εἰ γὰρ τοῦ ἀποδώκνειν ἕνεκῶ 

Διὰ 
λ Ν αὶ ΕΣ ΠἨἢἾ ν» 3 " ὌὉ ͵ ΄ 

δὲ τὸ ταχέω ἐχεῖν τῶ χείλη, οὐκ οἰεί καὶ μοωλωκῶώτερον 

Ὄν ς ὑΜᾺ 

διατετείχικε τὼ ὄμματω. 
͵͵ « 

Κριτόβουλος, ὑφίεμωι. 
7 ὸς ΕΝ » -» ἌΧ Ἃ ΦΊΟΝ ͵] 

τεποίητωι, ὥολὺυ ὧν συ μεϊζον ἡ εγὼ ἀποδώκοις. 

4. πρὸς τὰ ἔργα) Ἐδπάετη εηῖεθ-Ἢὀ Κιδπᾶ. 
τίατα ργοροίαϊς ποῖεγ 'ῃ Μεπιοτιδθ!!. 
εἶϊ, 8, 5. εἰ εχ ἢ. 1. τερεῖῖῖε δ] θηι5 
ἀς τὰ ρατεϊα πῃ σογροσγῖβ Βαστηδηὶ [1]. 
Ρ. 370. εἀ, Βαῆϊ. 

5. οἱ ἐμοὶ] Ατιϊσυΐατη οπιῖῆι [εοη- 
οἰανίαπα, ὙΝ εἸῆδηα, Βαςῃίαπα, ΥΥ εἰί- 

καὶ πρὸς ἰσχὺν] Ὄυτοβ επῖτη πᾶθεῖ 
οου]ο5, αὐ ρίετάαας οπιηΐα ᾿η(εξϊα ψεὶ 
ΔηυΪαῖα ἀπίτηα] 14. ἴῃ ἱπιεγρτείδπάο 
δος ἰοοο δ [ὰ5 εἰ Ζειπε εἰ Ὑγεϊῆκε. 

6. Εἶεν, ἔφη] Ηδο ἴῃ Ταπῖπᾶ ἀ6- 
ἔχητε, 



1γ6 ΟΟΝΨΥΓΙΨῚΙ 
ν΄ ιν ᾽ 3 2 ἡ Ν ων 

σου ἐχειν τὸ φίλημα ; Ἔοικω, ἔφη, ἐγὼ κατὰ τὸν σὸν, 
΄ Νν τὴν ἐν "ὔ Ν 7 2} 3 “ δὲ β 

λόγον Κ͵ὶ τῶν ὄνων ἰσχίον τὸ στόμνω ἔχεν. Ἐκεῖνο δε 

οὐδὲν τεκμήριον λογίζῃ, ὡς ἐγὼ σοῦ «καλλίων εἰμὴ, ὅτι: 

καὶ Ναΐδες ϑεαὶ οὖσωι τοὺς Σειληνοὺς ἐμοὶ ὁμοιοτέρουξ' 
8 τίκτουσιν, ἢ σοί; Καὶ ὃ Κριτόβουλος, οὐκέτι, ἔφη, ἔχω. 

τρός σε ἀντιλέγειν. ᾿Αλλὰ. διαφερόντων, ἔφη; τὰς ψή- 

ῷους, ἵνα ὡς τάχιστω εἰδῶ, ὁ τι μὲ χρὴ πωϑεῖν ἢ ἀπο- 

τίσαι. Μόνον, ἔφη, κρυφή Φερόντων. Δέδοικα γὰρ τὸν' 

σὸν καὶ ᾿Αντισιϑένους τὐλοῦτον, μή με κωτωδυνωστεύση.. 

9Ἡ μὲν δὴ ταῖς καὶ ὁ παῖς κρύφα ἀνέφερον. Ὁ δὲ 

Σωκρώτης ἐν τούτω διέπραττε, τόν τε λύχνον ἀντιπροσένε-: 

γκέϊν τῷ Κριτοβούλω, ὡς μὴ ἐξωπατηϑ εἰησαν οἱ κριταὶ, 

καὶ τῷ νικήσαντι μὴ ταινίας, ἀλλὼ φιλήματω, ἀνωδῆ:: 

᾿θματώ ταρὼ τῶν κριτῶν γενέσιϑεαι. Ἐπεὶ δὲ ἐξέπεσον 
ε ἴηὦ - τ » Υ̓ 7 : 

οἱ ψῆφοι, καὶ ἐγένοντο πάσωϊ σὺν Κριτοβούλῳ, Παπαὶ, 

ἡ. καὶ σῶν ὄνων) ΑΠπΠοΠαΠπῚ δηΐπτα 
ἸαΌτα οταῆδ [ὰπί ἃ παίυτα ἑδέϊα. Ζέευ- 
Π1Ὶ δηποίδίϊο δά ἢ. 1. εἰ τἰάϊουϊα, 

Ναϊδες] Ον]άϊυ5 Ῥοπί. ἱν. 16, 35. 
Ναῖΐας α ϑαίγνῖς σαπεγεί οπίαπμς α- 
γπαία:- 

8. διωφερόντων)] 1. ε. διαφερέπωσαν. 
5ὶο διαφρυκποῦν ἀϊσεῦαπτ Ατίοὶ- Ρτὸ 

φέρειν ψῆφον. 
σ΄αϑεῖν. ἢ ἀποτίσα] Ἐοττηθ]α ἰο!εη- 

πἰς Ἰαἀϊοίογιπλ Ατἰιϊσογασῃ, αΪ δοοιι- 
{αἴοτγ Τδιρεσ δοουίδιϊοηὶ δἀάεθαί ς- 
ΠΙΠΊΔΙΙΟΠῈ ΠῚ ροσηδ5 ἃ ΓΕΟ νεἰ σΟΓρΟΥΟ 
ν6] ρεσπηίαᾳ ᾿υεπάξο. 

κρυφη) Οοπίτγατιπη εἰ φανερὰν" σὴν 
Ψῆφον φέρειν ἀρὰ Αἰεΐσοβ (οτὶρίογεϑβ. 
Πγῆδβ: τὴν δὲ ψῆφον οὐκ εἰς καδίσκους, 
ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας 
ἔδει τιϑέναι. 

σπλοῦφον] Ἰτοηΐος 6 νοοσδῖ, 4 6πὶ 
Απεβπεηος ἃ ϑοογαία δοοερὶῆξε {ε 
ξἰοτιαἰὰς εἢ ἴαρτα σδρ, ἱν. Γεξὶ, 43. 

9. ἀνέφερον] διρριμίογμηε οαἰσιῖος οοἶ- 
᾿δξξος 1: μγπαπὶ σοπαεαπί. [τὰ ὙΥ εΙΚε 
δά ἢ.1. Θυξ ἱπίεγρτείδίϊο [4] εἰ. 
Θυϊὰ επΐπι ἰτ8 οραβ εγαῖ κρύφα δἀ6ε- 
ταῦ κριταὶ [πὶ ῬΌΕΣ οὐτα ρΡαε]]α, Ὠὶ 
[οἹ1 [αβταρία ἔεγαπί, πες Πηρυϊογαπι 

οδίου]οβ οσήνίναταπι σοΙ ραπί, Ὁέ- 
ἴογάτη νεγθατη ἀναφέρειν ταδὶ ἀαδ]- 
ταϊϊοπο πὶ 8]Π1] δ π| αἰέα!1ε. φέδειν ΘΕ ἶ ΠΊ, 
ἐπιφέρειν εἰ διαφέρειν σὴν “ψῆφον, τηετηΐ- 
Ὡἰ ἐγεφαδηϊατί ἀξ {Ὁ ΠΤαρῚς ξέγεπαϊδ 5 
Ροβτεγηο αυϊάστα αὐαγ ργθοῖεσ Ἐπατῖς 
Ῥίάετη εἰίαπι. Ποογαῖεβ : ἀναδιδόνωι σὴν 
ψῆφον εἴ ἐπ ᾿ηγγαρίωη γείζογε, νεῖ. 
ἄαγε (ῆγαρί: ῥοϊεγαίεπ. Θαϊὰ πε ἀνα-᾿ 
φέρειν, εαθ!άεηι ποη αἤξασος Ὁοπ]6- 
ἔῖατα, Ῥ] υϊτοῆυβ. ἰπ σοπιραγαῖίοπδ. 
ΝΙΠηξΒ οαπὶ ΤΗρίδο οδρ. ἱν. ἀποδιδό- 
νῶι σινὶ σὰς Ψήφους ἀϊχὶς ῬΙο 7μάϊσαγε 

“εεμπάμπε αἰχσμεηι. Ψετατα - Ὠϊῖς - ἢδῸ 
ἀποφέρειν πε ἀναφέρειν εο ἐεηία ἰο- 
οὐπῃ Παᾶθεῖ. Θυϊά ὃ φαοά υάϊοεϑ (υξ- 
[ταρΐα ἔεγαηῖ, (Παυϊάεπι ἀναφέρειν εἢ 
ΡΙῸ ἢπηρ]ῖοε φέρειν) ἀπίε σαυίαπι τα 
οορπίίατηα. Νίαπιὶ ϑοογαΐεβ ᾿σσεγπδτη 
δὰ Οττοθυϊα πὶ ἐν τούτῳ ἱ. εΕ. ἱπίεγεα 
7αθει ἐγαῃβίογτι, πε Ἰιάϊσθ5 ἴῃ ἔδοϊς 
ταϊηυ5 ΠῚ γαῖα εἰ οοίοσατα ᾿πἀϊσαπάα 
[ΑἸ] πίατ. 

ἀντιπροσενεγκεῖν] ΜΊάε αἰξεα δά Γαδ" 
2. Ὧε τϑηϊῖ5 νἱδιογί ας. ργϑγαϊ! Ιοσον 
ἀαῖὶς νἱάβς δά Ηϊβοτγ. ΟΥ. γν. 1,3. 
γνεἰκίυπι. 

“Ὁ νι ΝΣ τα τὰν... 



πο ἢ “77 
Ὗ,;) ς , 5» “ἢ "7, Ν Ν 9 7 - 

ἐφη ὁ Σωκράτης, οὐχ, ὅμοιον εοικε τὸ σὸν ἀργύριον, ὦ 

Κριτόβουλε, τῷ Κωλλίου εἴνωι. 
ἐνὶ ᾿ Ν 
Τὸ μεν γὼρ τούτου ἃ;- 

φῇ -“ Ν Ν Ν -“ Ν ν 

᾿ Κοιοτέρους τσοίει, τὸ δὲ σὸν, ὥσπερ τὸ πλείστον, δια εἰ- 
« δ}. ἷ Ἂν Ν ͵ 

ρε!ν. ἐκῶνον ἐστι Ἀώι δικαστὰς κοι κριτῶς.- 

ΘΟΘΑΡΌΤΟΥΙ: 

Χ 2 ς Ν Ἂς , ΄ » 

ἘΚ δὲ τούτου οἱ μὲν τὼ νικητήριον, Φιλήμωτω, ὥπο- 
Ἷ , Ν ν  ρ ῥα ἊΣ Δ ΉΝΑΝ ͵ 
λαμβάνειν τὸν Κριτόβουλον ἐκέλευον, οἱ δὲ τὸν κύριον πεί- 

ς Ν Ν 3) 9 

ϑειν, οἱ δὲ καὶ ἄλλω ἔσκωπτον. 
ΕΣ ἰοὴ ᾽ ΄ 

: κώνταυϑ ὦ εσιωσῶ. 

Ὁ δὲ Ἑ, μογένης 
« ΓΑ 5 , 56 Ἢ 

Καὶ ὁ Σωκράτης ὀνομνώσως αὐτὸν, 
" δ ἘΜ 7) » -“ -:ν ΤΣ; ΄ 

ἔχοις ὧν, ὦ Ἑρμόγενες, "εἰπεῖν ἡμίν, τί ἔστι παροινίοι ; 
νὰ 3 7 2 Ἄ -“ 3 Ν με -“"» 3 δ 

Καὶ ὃς οὐπεκρίνωτο, εἰ μέν, Ο τι ἐστιν, ἐρωτοίς, οὐκ οἶδα" 
Ἀ ΄ »-"-» 2, 322 

τὸ μέντοι μοι δοκοῦν, εἴποιμ᾽ ἄν. 

ἔφη. 

ἮῪ}ἾἾ »"-Σ »“ 

᾿Αλλὰ δοκέι τοῦτ᾽, 
Ν ) Ε πο »“»Ἤ Ν ΄ “5 

Τὸ τοίνυν πῶρ οἰνον λυπεῖν τοὺς συνόντως, τοῦτ 
ὙΘΞΡΕ ΕΝ 7 7 εὐ 5. {15 "5 ψ ΧΝ Ὗ -" 
ἔγω κρίνω παροινίων. Οἷσιίθ᾽ οὖν, ἔζη, ὅτε καὶ σὺ γὺν 
.«» » "» ἣ' ΔΕ τς “Γ΄ 2 5) » 

ἥμως λυπεῖς σιωπῶν ; Ἢ καὶ ὁτῶν λεγήτ ; εῷη. Οὐκ’ 
5 “ὦ } ἈΝ τὰ ΄ ΄ “ ΄Ὺ͵᾿ 

ἀλλ᾽ ὅταν διαλίπωμεν. Ἢ οὖν λέληϑέ σε, ὕτι, μεταξὺ 
-ςς - ἡ Φ᾽ ΕἸ ᾽ ἣΝ ͵7 Ν .« ᾿ 4 

τοῦ ὑμᾶς λέγειν, οὐδ΄ ἂν τρίχω, μὴ οτε λόγον, ὧν τις 

παρείρειε ; Καὶ ὁ Σωκράτης, ὦ Καλλία, ἔχοις ἄν τι, 
3) Ε 3 (ϑν- 3, ᾽ 3, - 

ἔφη, ἀνδδὶ ἐλεγχομένῳ βοηϑήσωαι; ἴΕγωγ᾽, ἔφη. Ὅταν 
Ν εὐ δῶν υΝἽ Ἅ " 

γῶρ ὁ αὐλὸς φϑέγγητωι, παντώπασι σιωπῶμεν. Καὶ 

᾿ὃ Ἑρμογένης, ἥ οὖν βούλεσϑε, ἔφη, ὥσπερ Νικόστρατος 

Ὁαρ. ΝἾ. τ. φιλήματα] δΝοσαδυ- 
Ἰὰπὰ ἰᾷ πα 8 ΠῚ Ἔχ ἱπιεγργείαϊίοης οὐς 
τατη Ηεἰπάογῆο πηεο εἰ (αἱρεξϊα πη. 

σὸν κύριον] 7)ογηίρμ ῥμεγὶ ῥμεία:- 
σμε ϑγγασβμπι, τεξῖϊα δάατηοπεηΐα 
Ζευηῖο ; [ὰεγαπὶ οπὶτὶ αὶ Οττοῦα- 
Ἰατὴ ἰητε! ]ΠἸρογθηῖ. 

σὸ μέντοι) ϑῖς ἰεξεϊοπετη εἀά. νεῖξ. 
᾿ ὃ μέντοι φοττεχὶϊ συτὰ Οαῇα], Βίερῃα- 
Ὥὰθς ἂἵ {ἀτίτη ηποά {εααϊτατ, Οὐ ΠῚ 
Ἡεϊπάογῆο σοτηρεπάατῃ τὰ σοηίεο : 

ΟΤΑλλ᾽ ὃ δοκεῖ, τοῦτ᾽, ἔφη. 

ἃ. Οὐκ’ ἀλλ᾽ ὅταν} 8:0 ουὐπὶ ϑ8ῖε- 

Ῥῆδηο εἰ Γεοποῖ. εἶκε. Ψυϊραία πὶ 
οὐ οοτηραγαῖο ἴοοο οἂρ. ἰχ. 1Ἐξὲ, 3. 
ἀείεπάεθας Ζευπο: ὑπήντησε μὲν οὖ, 
οὐδὲ ἀνέστη, 

ὑμᾶς λέγειν] Μα]ε εἀά. νεῖξ. ἡμᾶς. 
Ἠετηοροποβ δὐραΐϊς ἰοαυδοίταζοτη 
οοηνίναταπη. Ἰίδαιβ ϑοογαῖεβ ἡϊξῖο 
ε0 {ε ρυηρὶ [επιϊδηβ ἐλεγχομένῳ ΠΟὶ 
Τασσαττογα Ἰ.θει ΟΠ] άτη. 

͵ ετὰ Ἂν . 

3. Νικόστρατος ὁ ὑποκριτὴς} ϑυϊάας 
(Ὁ πος ποιηΐηθ ἴἴᾶ : οὗ τος κωῤιῳδίας 
φ « ν μηὴ δ΄ ε ᾽ὔ 

ἦν ὑποκριτὴς δοκῶν κάλλιστα ὑσοκρίνε- 

σθαι, αὐ τρις τὰ γνεγθὶς ἐγὼ 

-ο 



τη8 ΟΟΝΨΊΨΥΙΙ 
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ὑποκριτής τετρώμετρω ρος τὸν αὐλὸν κωτελέγεν, ουτῶ 

«ἄντα τοοιήσω κατὰ Νικόστρατον. Νῖοτ- 
᾿ταῦτη 14 τὰ ΠῈ ἀγραϊς νεγθτη κατέ- 
λεγξν. 

σετράμετρω ---ς κατέλεγεν) Τπΐεγρτε- 
ἴε5, φαοΐααοι ᾿πὲΡαχὶ, τασεπῖ. ]νοσὰ5 
τδτηεη εἢ πῆρ ηἰἷς ἀα ἀγατηδίατη ρίρ- 
ΘΟ ἀξοϊατηαῖίοπε νεὶ ἀδοαηΐαιϊο- 
πα. ΟἸοεσοηΐβ οἷ ἰΙοσὰς ἴῃ Τὶ Δ Πϊ5 
Θυεῇ. 1. 44. ΟΌΪ τεοῖῖαϊς α Τταροάϊα 
ΠΟΙ ποτηϊηδία ψετα5 ΓἘριο πδτῖοβ, Ἰὰ 
εῇ,, τεϊγτατηδίσα, Π055» {1 605 οοηϊταϊς 
Βεπιίῖου : 

ΝΝεῖ γεἰφεῖας Μο γπφας Μγ15, ἀομμάα- 
ἐϊς οὐδε, 

ΤΖεγα {αϑιΐε ἀεἰόμίας ζάε ἀϊνεκα- 
ΤΊΙΕΥ͂ς 

Ααάϊτ ροῖῖθα : ποη Σητοἠϊρο, φμϊά τε- 
ἡμαΐ, ΟΙ472 Τα ὄοπος ψεῤῥίεπαγίος για 
αὐ δία. ἘΔθες. ἰρίεατ τεϊγαπηεῖγα 
αἀ ΕἰὈϊατ Ργοπυποίαία, πεο ἀεξοδη- 
τλία. Ἐχ οἤοῦίοο σδγπηϊηε ἰοσὰπΠΊ 
εἴς ἀεςοετρίαπι [ἰσθὲ ἀγραετε εχ Ηο- 
ταῖίαηο ἰπ Ατίε ἰΙοσο νεγίᾳ 202. Ἴδα 
αἀϊῥίναγε εἰ παοῦς οἤογῖς ἐγαΐ πμίϊ]ς. 
Ῥατίεγα δἰϊψυδπη ΟΠ Ογ σογα ΤΏ. σαγηγϊ- 
ΤΠ ῸΠῚ δά τἰὈϊαπὶ ἔα δ γεοϊταΐατ ἱπ 
Ἐγᾶροϑά 5 ἀταάϊε Ῥ]ατάτοπας ἀε Μαῆ- 
ον, ΟΌΪ αἷΐ, τοι θοῆὶ 68 ᾿πνεπίαπι 
τῶν Ἰάμβων τὰ μὲν λέγεσθαι παρὰ σὴν 
προῦσιν (αὦ ΤοπῸπὶ ᾿πΕγατηεητὶ ρΡ]εδῖτο 
Ῥυ]δι!), σὰ δ᾽ ἄδεσϑθαι" εἶθ᾽ οὕτω χρή- 
σασϑαι ποὺς σραγιποὺς ποιητάς. οΟ 
ἰάεπι ΡΙαἰατοας ᾿θἱάεπη νἱάεϊυγ σα- 
ξακαταλογὴν ἀἴσετε: εἴ ΗείνοὨϊας, 
ουϊ καταλογὴ εἰ σὸ ἄσματα μὴ ὑπὸ 
οέλεοι λέγειν, Ἰάθστη ἔγαάθγε νἱάεξζογ, 
εἰ αἰΐτεσ νἱΐαπὶ εἷξ Οα]1ο ΜΒηνγείζε. 
Ἰατηθος ἰά οἵ εὐ πηεῖσγος νεγ 5, ΠΟΙ. 
οτῆπες, {εὰ αἰϊααοι, δά τἰὈ᾽απὶ τϑοὶ- 
ταῖος, δἰῖοβ σδῃηζαῖΐοβ ἔα 18 τποπηεὲ Ρ]ι- 
ἴδτοῃαβ ; αὐυοά ᾿άδπὶ (ΟἸ] ρα, εχ 
ἴοσο Γλιοίδηὶ ἀδ ϑαϊίδίίοηα Ρ. 284. 

“ οτ. 1. ὈΌῚ {ταρίουβ. δϑῖοσ ἀϊοίϊτασ 
ἐνίοτε καὶ περιάδων τὰ ἰαμβεῖα καὶ με- 
λῳδὼν τὰς συμῷοράς. Θυξεῖὶ ροϊεῇ, 
αυϊ τἰπγεῖσὶ εἰ 4αὶϊ τεἰγατηείγὶ νεγίας 
ἴπ ἐταροβάϊα ἔαοτῖπε οαπίατὶ, 4] σοπ- 
ττὰ δὰ εἰδίαγη σγεοϊίαιὶ ; ἀεῖηάς ἀπδ1- 
ἴατὶ εἰ πν μοίεῆϊ, ἀπ 4111 δτα πὶ νεγίαβ 
δά εἰθίατα ἔπεγιπε γεοϊταεὶ ὃ Θυϊ ρο- 
Βγεστηις ἄς Πᾶς τε αἀἰραίανιε ΘΑ] ς 
Βατιῃέϊέσην ἱπ Απποιίαιοπίθα5 ΓαὉ- 
}εξεῖς Πἰπετὶ Απδομαγῇάϊς (τόση. 11. ρ. 
436. εὐϊτ. ΒΙροπεὶηθ) ἀυδιταθαηάυβ 
τα βαταῖς : 11 για ῥαγι φμὸ ἰαᾳ ἀεοία- 
Ὑπαΐον (ασσοιηβαρηιέε ἀε ἶα «οἱρ αἱ τι 
ἐημγπεμί, φιῖ π᾿ ἐοῖ: ἀφ άπ φιῤὰ ἰᾳ 

ρωιεηῖν ὧδ ἐδηιῤς ἐπὶ ἐθηῤ5) αὐοΐί ἡΐεις 
Ζοιείες ἶες γοῖς, με ἰδς 116 γ ] οι δεν) πὶ 
“μείναπί ἰσ ΚΙ ἀ4ε 1᾿ αξέϊοπ (ππς ᾽ Ἱπίετν- 
“Φη11071 τε οἤσσμν, τ᾿ ἘΚ ῤτίηιοιοη ἘΣ πῆς 
ἠοαρμε {με ἀ᾽ Ἰατηῦες, ἃ ἰα {ξϊε (ες φιεῖς 
7ες (Ὡλοϊϊαμέος οπὶ ἔογ! σο γποί : "Ἴαμβοι. 
«76 ογοϊγοῖς “ψοίομέϊονς σία ἐομις ἰες αμΐγῈ 
τεῦς Ἔϊοϊετι ολαηες 5 ὑπαὶς 76 πε ᾿ς 
Μέγε ῥοῖμπί. Θυοαῇ εἰδῖα δὰ σατγτηΐηα 
σΒοτίοα δά τὰἀπίατῃ ἔαϊξ, δαξζοτε 
Ηοτγαιῖῖο, δοσυγαῖαβ εἰς ᾳυφοτεπάυτα 
ἀξ 115 ρΡαγε θα3 οΠποτὶ, 4τι856. σαπία ἴοϊο 
Ρεγδέϊθ, εἰ αυξ δὰ τἰδ᾽απὶ γεοϊζατὶ 
οὐ ἥπτ, ΓοοὺΝ5 εῇ Ατιβοίε!ῖς. ἱπ 
Ροείῖοα ο8ρΡ. χὶϊ. στάσιμον δὲ μέλος χο- 

ροῦ τὸ ἄνευ ἀναπαίσσου καὶ σροχαίου, 
41 νεσία5 δηδρεϊοος εἰ Ἰσοσῆθθο5 ἃ 
Ρατίς οἤοτγὶ βχοϊαϊε ε, α85 στάσιμος 
ἀϊσεθδίαγ, εἰ φαϊάδπι εἀπὶ οὔ σαὰ- 
ατα, ᾳαοά, υἱ ἀοσαϊ α. Ηεττηᾶπηὰς 
δὰ Ατιῆ, Ρ. 142. ἃ τοῖο σΠΟῖῸ ρεῖρε- 
ἴὰο, ΠῸ}}15 ἱπιεγροῆεῖβ ἀπαρθὶς δὰϊ 
{ΓΟ ΟΠ οὶ ἰατη να, δα ἤπεπι ρεγάα- 
σεθαίασ. ὕΪ}ὰ5 ἰρίταγ εἰθῖθ πη Πᾶς 
ΟΠοτίοὶ οαγηιϊηἷθ Ρᾶτία ἰοσὰπΊὶ ΠῸΠ 
Βαραυΐϊέ ; ξαυϊξαγ, αξ ἴῃ αἰΐεγα παρας- 
τῖῖ, φυᾶπὶ Ατοῖεῖεβ πάροδον ἀϊοῖξ, 
ὉΡῚ (Ὁ] 5 σοΥ ΡΠ δρὰ5 ἱπίογάατη δὉ ἰηϊ- 
(ἴα Ἰοφαϊεατ, Ασοσεάθθαηξ ἰπ ἐταρο- 
ἀἰ5 φαϊθυζάαπι κόμροοι, ἰπ φυῖθαβ 1ο- 
οὑπὶ Παῦθεγε αἱὰ8 ΠὈΪς Ροίαϊς, ΕΗ 
ΨψΕΙῸ κόμρμος Ἰἰατηθδηίδεϊο σοτητπυηῖὶς 
ΟΠοτΐ εἰ δξϊογαπι, θρῆνος κοινὸς χοροῦ 
καὶ ἀπὸ σκηνῆς, αἴ αἷέ Ατβοίεϊες, 
Ηξος φυϊάετη εχ ἰοοῖβ στ ρίογαπι [ὰ- 
Ρῖὰα ροῆτιίς οοΙ]Πρὶ ροθαπί ; Ρῥτείεγεα 
γεῖο Ο. Ηεγηιδηηὰβ ἴῃ ἀοξϊα ἀπποίδ- 
τίοπε δὰ ἰοοῦπιὶ Ασγηζοίεῖ 5. ἐχετηρὶζ 
Ῥοΐαϊς εχ ἱγαροβα 5 ΖΕ ΤΟΥ], ϑορῆος- 
οΟἸἐ5. εὐ Επτρίἀϊ5, 11 νεγίαβ, φαὶ οἂαπ- 
11 εἴ αὰϊ δά τἰαπὶ τεοϊζατὶ ἔμεγιπε 
Εχ οἤπογίοϊθ, ποη ἴοϊαπι τηείτο, [ες 
εἰἰδηὶ ἀτραπιεηίο εἰ ἀϊαἰθξῖο ἀοτίοα 
δρηοίοὶ, δίαιε οπηηΐπο ψεγίαβ ΔΠᾶ- 
Ρϑῆϊοος εἰ ἀαέιν]ϊοος τεἰγα πηεῖγοβ γεὶ 
Βεχαπηςίσοβ παπασᾶτα οαπίδίος ἔα ἔπ 
σρηΐαϊς. [Ια 058 γεγο δο5, ααϊ τποτα 
δος βτορΒϊσοταπὶ σᾶγγηϊπαπὶ ἱπίο 
Ρεγίομας ςο]Ἱοιεηΐος ἀπ ! ατὶ ὰπε,, 
ΟΠΊΠ65 δὰ εἰδίατῃ γεοϊζαῖοβ. ἔα Ρὰ- 
ταῖ. Τ)ὴ6 {τοοο 5. τεἰγα πη Γ5 οαΐδ] ε- 
ξλιοῖθ, 41 αδεατὶ εγᾶης ἴπ {γαροβα! 5, 
τεαίαγ ἰοοῦβ Χεπορποηῖβ, (συ 9, 
ποη εταῖ τεσογάατις ἩετηΔΠΠ 5) ε05 
ἔαε δά εἰθίαπι τεοϊαῖοβ. Ἐοίάεπι 
Οσαπὶ {τἰπηείγὶβ σΟΙΏΡΓΕ 6 ΠΩΪ σοπις 
πιαπὶ ττοσποογασα ποπιηθ αὖ Αχὶ- 
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καὶ ὑπὸ τὸν αὐλὸν ὑμῖν διωλέγωμαι ; ἸΚαὶ ὁ Ἰξωχράτης, 4 
ν “᾿ 9 »“ “53, ς ͵ὕ «“ Ἂ 

πρὸς τῶν “εῶν, εῷη, Ἐρμογενες, ὀυτὼ σοίει. Οἶμαι 
ἊΝ “ ΕΥ ΡΜ 7. Ὗ ν ᾺΣ « Ν Ν 

γὰρ, ὥσπερ ἡ ὠδὴ ἡδίων πρὸς τὸν αὐλὸν, οὕτω καὶ τοὺς 
ἃς ς "7, «ΩΝ ἂν , 57 

σοὺς λόγους ἡδύνεσιϑιαι ἄν τι ὑπὸ τῶν φθόγγων" ἄλλως 
ς ΕῚ 3 “ ε 3 Ν Ἂς ἣν Ἂ: ὃς, 

τε καὶ εἰ μορφάζοις, ὥσστερ ἡ ὠυλήτρις, καὶ σὺ πρὸς τῶ 

λεγόμενω. Καὶ ὁ Καλλίας ἔφη, ὅτων οὖν ᾿Αντισϑένης δ 

ὕδ᾽ ἐλέ ἃ ἐν τῷ συμποσίω, τί ἔσται τὸ αὔλημω,: Ὁ εἐλέγχη τινὼ ἐν τῷ σὺμ υ, λήμω; 
ἣν ε Ἂ Θέ ΔΝ -“ Ὰ ἐλ ὦν “ ΓᾺ 

δίαι 6.) ντισι“εγής εἰπε, τω μεν ε εἐγχομέενῳω οιμύοῶε ον, 

59 “΄ ν΄ 

ἐῴη, πρέπειν συριγμόν. 
7 ν ͵7 37) - ϑ.» - - 

Τοιούτων δὲ λογὼν ὀντῶν, ὡς εωρῶ ὁ Συρωκόσιος 6 
Ὁ ε »- » » -" 5 Ἕ 

τῶν μὲν αὐτοῦ ἐπιδειγμάτων ὠμελουντῶς, ὠὡλλήλοις δὲ 
΄ »" “, Ὶ ἐγ - ᾿ς “ 

ἡδομένους, φϑονῶν τῷ Σωκράτει εἶπεν, ᾿Αρώ σὺ, ὦ Σώ- 
ὴ « - 3 ͵ Ε » 7] 

Ἀρώτες, ὁ Φροντιστής ἐπικωλούμενος,; Οὐυκοὺυν κώλλιον, 
2 Ν 5» ΕΙ » ͵ 

ἐφη, ἤ εἰ ἀφρόντιστος εκωλού μήν. Εἰ μή γε ἐδόκεις 

τῶν μετεώρων φροντιστὴς εἶναι. Οἶσθα οὖν, ἔφη ὁ Σω-7 

οιεῖς, βδἀπιοπαὶς Ηδγγηδηπι : ἰεὶ- 
ἴαγ ἃ Ρατῖε οῃουὶ στασίμῳ ἐχοϊ]αῆ ἔμε- 
τὰς ττοομαῖϊοὶ νεγίαβ ἰδίγαπηείτὶ εἰ 
τγιπηθίτὶ. Τ1πηεῖτοϑ νετο ἱπίογάστη δά- 
τοῖος. σαττηϊηὶ δητγορῃϊοο ἀρηοίοϊς 
εἰ ἀείεμάϊε 101 ουτὰ Τυγνῃϊῖο Ηετ- 
ΤῊΔΏΠ.8. 

ὑπὸ σὸν αὐλὸν] ἴάετη υοά απίρα 
εἴας πρὸς σὸν αὐλόν. ΑἸΙῚ εἴ ὑπ’ αὐλῷ, 
ὑπ᾿ αὐλοῦ, ὑπ᾽ αὐλητῆρι, αἱ ὑπὸ ᾧορ- 

. μίγγων ἴῃ. Ἡεἤοάξο ϑοαῖο νεγΐα 280. 
Ἀσοαυίατιναβ. ποὺ ἰοοο νἱάείωγ ὙΥ εἰ[- 
Κίο φαδῇ πιοΐυπῃ δά ἰοσὰπι ἱπάϊσδγε, 
ῸὈζ τᾶπὶ ἱπηρογί ΠῈ}8 ΤΕΓΠ]Ο 60 τηδρ]8 
ΔΌΓαγΔὰ5. ν᾽ἀδαῖογ ς οἷ᾽ πος ἀἰσί Πγὰ8 : 
ἦπ ἀϊε Μ|ωβᾷὰ λιπεῖσπι, Θξα αυϊάδπι νἱγ 
ἀοξτα5 ποη (οτὶρηει, ραΐο, ἢ ταεπιῖ- 
ἠἰει δοτατα, 4185 πὶ αηϊπηδἀνετῆοπα 
δηϊεοεάξηϊε ἀπποίαν ΠΊ05. 

4. μορφάζοι) Ἡείγομῖο μορφάξειν 
οἰξ νεύειν, ῬοΟΙ οὶ ἱν. 103. μσρῷασμὸς 
εἰ ἱπίεγ βεπετα [αἰ τας ἢ 15. 

ἥ αὐλητρὶς] Ὡς ἢ. 1. τὰ σα. Ηετ- 

Τηδηπὰ5 δὰ Ασποίοίοτ ἂς Ροοτῖσα ο, 
ΧΧΝΊΪ, [δξὶ, 3. Όἱ αὐλησὰς ἀς [αἸταῖο- 
τἰθὰς ἱπιεγργείατιας : “ΝΟΣ ΓΙ οἰ Π8 ΠῚ, 
{εὰ (αἸταιτίσεπα ἱπτεὶ!ἰρῖς : Πεοο εηϊ πη, 
ας 68}. 11. [δξϊ, τ, σεΐεγί, σαστα τ᾽ οἶπα 

,δαἀγεηοτγαῖ, εἴ, ἀμτη (ἰθίοῖπα οαπετεῖ, 

Βεΐζατη δοϊερθαῖ, Ῥοίαϊς δαΐετη πος 
τηδρῚ5 {ἰὈϊοῖηα ῥτὸ [ἀ] ταττῖσε ποπηϊη8- 
τὶ, ᾳφυοά ᾿Πῖὰ5 σοπαϊτοπὶβ Ραε Ἰὰς ἃ- 
{46 ταὶ ορείᾶπῃ ἀδβάιῆξ νετῆτῃ!]ε 
ε. Ηἰἷἴπο ἂρυά Βοπιαπούαπι σοπηΐ- 
Ο05 65 ποη [αἰ ταίτίσες, [εὰ δάϊοίπας, 
τ᾽ οἴ πα5, Ρίδ! τἰᾶ5, νοσδτὶ δηϊπηδάνοτι- 
τἰπ5, 4185 τοὶ ποη Ὁ] 1πῈ αὐλη- 
σρίδας, ἴεὰ εἰἰαπὶ ὀρχηστρίδας ἀρρε]- 
Ἰαπι.᾿" Αρίυβ δὰ πᾶπο γεπὶ ιτηαπάαπι 
Μδοτγοῦι! Ἰοοὺβ εἰ ἴῃ ᾿ἰ. ϑαΐυγη, 1. 
φμῖα {εὖ εἰϊονηι, ᾿Ἰπααϊτ, βεῤῥενολ ΐο πολι 
ἀεγεῖ, φμῖ ῥα ἐγ τανε Ἰηἐγ ΟΊ 1111 ῥεϊδγοί, 
μὲ ῥμείία εχ ἱπάμβνγία Κργα παΥΓ ΤΣ 
γηοίδιον, σαριογα αἰμίοεάϊηε εἰ ψαϊἑαιοὴϊς 
ἐμόνγϊοο ἐκεγσεγεῖ ἐἐἰεσεδνῖς ῥληἰο οῤἠαῃ- 
765. 

5. ᾿Αντισϑένης ὅδ Ε44, νεῖξ. δά- 

ἄσπε γι συ πὶ ἀπῖς ποπηθη ΡὮὨΪο- 
ΙορΡἢι. ᾿ 

συριγροόν}] Τιαάϊε ἴῃ νοσαθ}} ἀπηδὶ- 
βαϊαῖς, σαοά εἴ σετταπι {{0126 τηοάα πὶ 
εἴ οχΠθι]ατίοπεπι να] ατὶ τί! δξϊοτὶς 
ἴῃ τπδαίγο Πρηϊβοαί. ΡῬυιῃϊοὶ. ποίπὶ, 
αυεπὶ οαπίαραϊ συϑαύλης, Ρᾶῖ5. ξαϊξ 
συριγμὸς, αὶ ΠΟΐ πὶ ἀγασοη!θ Ργίπο- 
πῖβ Ὁ ΑροΙ]πε οοο! ἢ ἱπιϊταθδίατ, (- 
ἂς Ροϊ)ασα Ομποπ,, ἵν. 79. εἴ 81. 

6. μετεώρων φροντιστὴ;) Ἑαϊς Ὧος 

ΝΖ 
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ὔ 7 7 »“" »"» 3 ᾿ - Γ4 2 

κράτης, μετεωρότερόν τί τῶν Θεῶν; ᾿Αλλ᾽ οὐ μὼ Δί᾽, 
39 7 Ν Ψ, 3 -“ ᾽ ἕῳ »" 

εῷη, οὐ τούτων σε λεγουσὶν ἐπιμελέσθωι, ὠλλὼ τῶν 
3 7 ᾽ -“ «“ἶ ᾿Ν 53} “ΚΑ 
ἀνωφελεστάτων. Οὐκοῦν καὶ οὕτως ἂν, ἔφη, ϑεῶν ἐπι- 

7 ΄ 37 5 -“ ΄ Ἁ 

μελοίμην. Ανωνϑθεν μέν γε οντες ὠφελουσιν, ἄνωϑεν δὲ 
»“ -» " Ν Ἂς Ζ΄ Ν "», 3} 

Φως παρέχουσιν. Ἐἰ δὲ ψυχρὰ λέγω, σὺ αἰτιος, ἔφη, 
γ κ ΄ -Ὁ Ἂ 3} 53 ᾽ ᾿ 

8 πρωγμώτώ μοι πωρέχων. Ταυτῶ μεν, εῷη, εω ὧλλ 
» “4: ψ'. 7 ͵7͵ -" 5 ΄ -»"- 

εἰσγε μοι, πόσους ψύλλα πόδως εμου ὠπέχει. Ταυτῶ 

γάρ σε ᾧασὶ γεωμετρεῖν. 
“4 Ἂς ᾿ ἘΣ 7 » 7 Ε -“ « 

μὲν τοι δεινὸς εἰ, ὦ Φίλιππε, εἰκάζειν. Οὐ δοκέϊ σοι ὁ 

ς ἽΝ ͵ὔ 

Καὶ ὁ ᾿Αντισϑένης εἶπε, σύ 

᾿ - οὖ ΄ ᾽ὔ ΄ Ἂς 

ἀνὴρ ουτος λοιδορεῖσθαι βουλομένω εοἰχενῶ! ; Ναὶ μά 
“ “ἢ 

Αλλ᾽ ὅμως, 
3 « Ὸ Ψ» ἢ δος Ν ΕΣ .“ Ἂ, Ν ᾿ς 

εῷη ὁ Σωκρώτης, σὺ αὐτὸν μή εἴκαζε, νὼ μή κωὶ σὺ 

τὸν Δί᾽, ἔφη, καὶ ἄλλοις γε πολλόϊς. 

΄ » ἐν ΕἸ Ε “, Ζ »", » 

λοιδορουμένω εοίκης. Αλλ εἴπερ γε τοὶ τοῖς πᾶσι κῶ- 

ΟΡΡτοδτίαπα ϑοογαῖϊ οὰπὶ οἱ ατίθιι8 
ῬὨΙΠοΟΙΟΡ 5 σοτησασπο, αὐ ἀοσαϊξ 
ἙἘυπηκεπῖυβ δὰ ἹΜεπιοσδθ!}}, Ρ. 220. 
μετεωροσοφιστὴν νοσαὶ ΑἸΙΟΡἤδΠΕ5 ἴῃ 
Νιυδ. 359. Γεἀ 1ᾷ εἴϊατι νοσαθυ! πὶ 
Οὐπὶ τε] 4 ἷ5. ΡΠΙ]ΟΙΟΡ 5. σοτηπιαηὶ- 
οαϊ. 

7. ΓΑνωθεν μέν ψεῖ Οαβα!ο γὰρ ἀε- 
αἷς ῥρτὸ γε. 5ε4 νἱάδ οδρ. 1. 9. 

ψυχοὰ)] Αρποίοϊς ᾿ρε. Χεηορῆοπ 
εἰ ἐχουίαϊ αὐρυπιεηΐατη εχ μεγνετγία 
ΨΟσΘΆθΪ ἀνωφελὴς εἰντηοϊορία ἀὰ- 
δϊατη, αυδῇ ἢϊ εχ ἄνω εἰ ὠφελέω σοπι- 
Ροἤιαπ,. 

8. πόδας ἐμοῦ ἀπέχει] ϑαπηίαπι 
ἢοο εχ Ατπορηδηὶβ Νὰ. νετία τ46. 
ἑπόσους ὥλλοιτο σοὺς αὑτῆς τοόδας στα 
Βδοῦϊο εὲ Ζευπίο αἷς γεκε. Αἱ ἰπ- 
ἱεγργείασι νετδα ἱρία, αυἱὰ Ὡρηϊἤσεης 
ἴῃ Χεμπορμοπιίὶβ ἰοσο, (πᾶπιὶ Ατιῆο- 
Ῥῇδπεα αὐ ἴπητ ἔδοι]α ᾿ητε!]εέϊα, ἴα 
Ρίαπε ἀϊνογίατη οβδταπε [επιθηιατη) 
Οὐλϊίεγαηὶ νἱτὶ ἀοξῖ. ἴὅπα5, ΄υδπὶ 
εαυϊάεταῃ Ὠονετίτη, (Οθγηδηὶοῦβ Ἰηΐεγ- 
ΡΙέεβ, Υγιεἰαπά, δἀπεῆς ἴθ νεγθοὸ 
ἀπέχει, οσαἱ ἐχ εοάεπὶ Ο(οπιῖοὶ ροεῖθο 
ἸΙοοο ἅλλεσαι νοὶ ἀναπηδᾷ νοϊαῖς ΓἀὉ- 
Φἰταϊ. Ατ επὶτπὶ νόγο ἐμαυτοῦ ἴα δὲ 
περίαπτα ; ἰάσαε εγὰς ταυταπάπτη ἰπ 
ἑαυτῆς. Ὡς ἰεδείομε νυ]ρατὶ ἀαδἰτᾶς 
νἱῖ ετἰάτῇ [πρὲ. 1ἰῦτος εαυϊάεπὶ 
τηε)ογος ἐχρεδϊαπάοβ σεηΐεο, 

εἰκάζῳ») ῬΏΠΙΡΡυ5 γελωτοσοιὸς ᾿πγῖ- 

ἴὰπάο Ποπηῖπος τἰάϊσυϊος ἔαοϊοδαΐ, 
Ἡείγοῃῖας εἰκάζειν Ἰητετρτγοίαταγ σκώ- 
στεῖν, Ὠϊοάοταβ δίουϊας χα. 63. σκώ- 
πτεῖν σοὺς καϑημένους καί τινὰς αὐτῶν 

εἰκάζειν. ἩΕΙγΟΠΙα5 εἴ ϑυϊάα5 εχ ἘῸ-᾿ 
Ρο]᾽ἀϊς Δρασέσαις Ροαεαπε ἀνεικάξε- 
σϑαι ὑτὸ ἀνασκῶψαι. Νοῖὶ [πὶ [860- 
πῖοὶ δεικελισταὶ, ᾿ἰάεπη αὰΐ πηϊτηΐ» 
αξζοτες σουγηϊοϊ εἴ ἴσατγοθ, , 

9. εἴπερ γὲ τοὶ σοῖς πᾶσι χαλοῖξ) 
Εαάά. αἰϊᾳυας σοὶ. οπιηῆε δηποίδς 
Ζευπε ; τηῖπὶ τοῖὰβ Πὶς Ἰοσὰβ [αΐρε- 
ἐϊὰ5 εἰ ἀξ νϊτίο. 81 ῬΠΠΠΡΡῈὰ5. οτηηδβ 
κωλοὺς ἀἴσοτα νοΐ, ργθθοα ἰὰ ατγᾶῖ 
σᾶσι τοῖς καλοῖς ; ἀεῖπάς τηοάο ἥπη- 
ΡΙΙοΙ καλοῖς οὐτ ΠΤ ρετδίϊνα5. καὶ σοῖς 
βελτίστοις δἀϊαηρίταγ ὃ Ατίαγηεπ ἴῃ 
Τεφαεητίθυς εἴ : εἰ σιάνα᾽ αὐποῦ βελτίω 
φὸς εἶναι" αὐεὸ ἈΙΡΙΕ ἱπιεγργείαϊατ : 
. ονιριῖα, χη ἱπ ἐο μπὲ, ορήϊσπα ἐ{{Σ α1-- 
σας: Οοπῖτα οατῇ Βαοπίο Ζεαηε: β 
οριπῖα ἱῤῥης τπιρίϊονγα ἐ{ ἀεὶ. Απῖς 
Ζεαπίαπι Ἰορεθαῖαγ βελτίων, Τιεοη- 
οἰανίας τηαϊεδαῖ: πάντ᾽ αὐτὸν βελτίοα 
να; ἐμ ῥγαβαγε αϊοὶς ἐπι οπαγιϊδωςς. 

" 

Οοπίτα Ψν εἰῆκε ογαϊοπετη ροβοϊατς 
αἷξ βέλτιστα, ηὐᾶπὶ Ἰρίαταῃ εξ πέτα 
τεάαϊάϊε ΒἸΌϊτΙ. οι] σοῖς Τμεοποὶᾶ- 
νἰὰς ΡΓῸ ἐρεῖ [ὈΓΓΊΟΠ 5 στεθοὶ ρετὶ- 
τία, αιξθ ἰῃ εο ἔαϊτ, νἱάϊε νεῦρα πάντ᾽ 
αὐτοῦ βελτίω εἶναι ρτθθος ποη ἢρηϊῆ- 
φᾶτε ἰά, φαοά νοϊαῖς εἰἰὰπὶ εἶκε, 
ογππΐᾳ ε7μ5) ἂνς οπιπία φέα ἱπ ἐα {ἀπὲ ; 



ΠΆΓΡΨΠΗ. τὅτ 

φυ 7 5 Ἧ ϑ3 »“Ξ“, » 

λοὶς καὶ τοῖς βελτίστοις εἰκώζω αὐτὸν, επωινοῦντε μῶλ- 
3 ΄ Ν » 7 . -“" 

λον, ἢ λοιδορουμένῳ δικωίως ἂν εἰκάζοι μέ τις. Καὶ νὺν 
᾿ς 3 ) 3 ΕἸ ., ων 

σύ γε λοιδορουμένῳ ἔοικας, εἰ πώντ᾽ αὐτοῦ βελτίω φὴς 
φΦ’ ᾽ ᾿ »Ἁ » 7 δ, “ὦ 

εἶναι. ᾿Αλλὼ βούλει πονηροτέροις εἰκώζω αὐτόν; Μηδὲ10 
Ζ΄ ὸς Ν ΄ 

τἰονηροτέροις. ᾿Αλλὼ μηδενί ; Μηδενὶ μηδὲ τούτων εἴς- 
᾽ ᾽ » ΄ “ “πὰ “ 37 “ 

καζε. Αλλ οὐ μέντοι γε σιωπῶν οἴδο, οστως ὄξιω του 
δι ͵7 2 Ζ ἧς Ὁ Ἢ » ἣΝ ἃ ἈΝ “ἶνν ΄ 

εἰπνου ἐργώσομωι. Καὶ ρωδθίως Ὑ, ὧν, ὦ μή δέει λε- 
3) “ «“ ᾿ Ν ες , τ 

γεῖν, εῷη, σιωπώῶς. Αὐτή μεν δὴ ἡ παροινίω οὑτω κατ-- 

“σβέσϑη. 
7 - ΝἬ ὦ ΄ 

κάξε, οἱ δὲ ἐκώλυον: 

ΕἸ 4 ᾿ »" 37 ε ᾿ » »᾿ ᾿ 

Ἐκ τούτου δὲ τῶν ἄλλων οἱ μὲν ἐκέλευον εἰ- 

ΟσΑΡΟΤ ΎΙΠ. 
ἌΣ « Ζ εχ εὐ 

ΘΟΡΥΒΟΥ͂ δὲ ὄντος ὁ Σωκράτης αὖ πάλιν εἶπεν, 
“ ΕῚ ἮΝ 7 ΕῚ "“᾿ ΄ -" δ 

ρων, ἐπειδὴ σαντες ἐπιθυμοῦμεν λεγεῖν, γυν ὧν μάλιστα 

παν 

ἧς γ᾽ Ν ΓΝ ὃ “ΗΝ Ε Ν Φ" » ὮὉ 

χωὶ ἀμὼ ὠὡσώίμεν; καὶ εὐθὺς τοῦτ᾽ εἰπὼν ἤρχεν ὠδῆς. 
5 ΌΝ ἃ ὮΥ 5 Α ἌΔΑ ἃ γι Ν “ 

Ἐπεὶ δι ἡσεν, εἰσεῴερετο τή ὀρχηστρίδι τροχὸς τῶν κερω- 2 

Ἔνϑα δὴ 
ἔπ «ε 7 ' Ῥ, 7" δ ν 7 

εἶπεν ὃ Σωκρώτης, ὦ ΣΣυρακόσιε, κινδυνεύσω ἐγὼ, ὠσπερ 

μεικῶν, ἐφ᾽ οὗ ἔμελλε ϑαυμασιουργήσειν. 

Τεὰ ἴα ἀεθοῦαὶς εξ πάντα τὰ αὐτοῦ. 
Ἰείτγ ποη ἱπερῖς οοπἼεοὶς Τιεοποΐα- 
νὰ πάντ᾽ αὐτὸν βελτίονα. ΜΥεῖΚα 
Ῥαυταῦθαΐ βελτίω, ἢ Τεγνείατγ, ροῆε εἰἰ- 
ἅτὴ νετὶ γηοίογα φέαηε θένα {εη!. Μα- 
πιεῖ τασηεη μὰ] ἤο αἰβηου!τα5. ἐδ θπὶ 
ἴῃ ψεῖθῖὶα σάντ᾽ αὐτοῦ βελτίω εἶναι, 

αας Πρηϊβοδηΐ: ομηηεη (νῈ] ογηηα) 
ἐο ε[78 ᾽ποϊϊογοη (ἢνε "πεο]ονα). Θαυϊά 
ἢ τοῖς πᾶσι ἤτμ]]15. ΔΙ᾿ 4}5 ἀϊοϊτατγ, αἵ 
Ἰηϊεγάσ τη τῷ σπ'ἀνσὶ ἀἰοί[αΓ τας Δ] 1] 08 
ἀϊνετία εὔϊβ δὺ α]ϊα, εἴ Πποπιο ἂὺ ἢο- 
τηῖπε ὃ Τυπὶ νεῖοὸ ἢτγυξϊαγα νεῖθο- 
ΤΌτΓα Προ ετῖτ, εἴπερ γέ τοὶ εἰκάζω αὐ- 
τὸν τοῖς πᾶσι (1Ἰῃ οτηπίθα5, ἴῃ ἀπίνετγ- 
ζὰπὶ ἢἤπηϊετα εὔξ ἀΐϊσατα Ποπλϊηϊθὰ5 
πο (οἰατη καλοῖς καὶ ἀγαϑοῖς ἀϊξὲ!5) 
παλοῖς, ([εὰ αἄφο εἰϊατι ΟρτΙ Π115) καὶ 
σοῖς βελτίστοις. ΜοὶΪαὶ (Ἀ]Ἰετα ἀοξιϊο- 

Το5 δάνεγίοτο δὰ σταῖὶοπαπὶ τη] γε πὶ 
ΟΟἱ ἜΧρ] Ἰοδηαϊ ἱπαυϊτεηἀδγη, 

Ὁ μηδενὶ μηδὲ «ούσων] 51 Τερεῖα- 

ἴυΓ τῶν σονηροτέρων, ἵταῖτα Ιὰ βετὶ 
σεηΐει  εικα. [ρίτὰγ (οτ θεμ ἀπ πὶ 
σεοηΐεε μηδενὶ μηδὲν σούτων, 1. 6. κατὰ 
μηδέν : στη τιμέ ϊο ἤπμπς πορηίγιεη μἰϊα δος 
αν σοπραγα. ἘἈδῖϊοηε5 νἱτὶ ἀοέϊιὶ ε- 
αυϊάεπι ποη ἰπτε! Προ. 

ῥαδίως γ᾽, ἄν, 4] Οοπητηα ρμοῇ γε 
Ῥοία!, φαοά νὰ]ρὸ οτηϊῆπτπη εἴ, φυλῇ 
ῥᾳδίως γ᾽ ἄν σιωπᾷς Ἰυαηβδὶ ἀεθεδηῖ, 
αυοά Βετὶ ποη ἀδεθεῖ. 

2. τῶν κεραμεικῶν) Ἐοτπια πΠιαία 
ἄς Ἰοσοὸ ριῦ!ϊοο Αἰμεπάταστῃ, ᾿πίο! εη5 
ἀξ νδ|15, 48 κεράμια, κεράμειω εἴ κε- 
ραρμικὰ ἀϊσαπτίαγ ΒένΠ ΙΑ. 

ϑαυμασιουργήσειν) ϑίερπαηυβ ἴῃ 
Ὑπείδυτο ΟΥ. τ0π|. 111. Ρ. 1515. 8Π- 
ποῖανὶτ, Ἰερὶ οτίατι ἢ. 1. ἰϊσαὶ {οτὶ- 
Ρίαπι ἔογπια υἢίαιίογε ϑαυρασουργ ἥσ 
σεῖνς 

ΝΦ 



182. ΟΟΝΨΥΤΙΨΝΙΙ 

Ν ᾿᾿ “΄ "5 Ἂν ᾿ »“»“ φ' “ 

σὺ λέγεις, τῷ ὄντί Φῷροντιστης εἶνωι" νῦν οὖν σκοπῶν. 
“ ὃν ε ᾿, -“οτ᾽;΄ ε ε Ν « ο ὦ «ε «»" : 

ὅπως ἂν ὁ μὲν παὶς ὅδὲ ὁ σὸς καὶ ἡ παῖς ἥδε ὡς ῥώστῶ 
7 ς -“- 5.3 7 ᾽ 7 τά : 

διώγοιεν, ἡμεῖς δὲ ἂν μάλιστα εὐφρωινοίμεν ὦ Θεώμενοι 
5» ε “  “’ ε ᾿ς Χ ὩὩ Κ᾽ 

8 αὐτούς" ὅπερ εὖ οἴδω, ὅτι καὶ σὺ βούλει. Δοκέϊ οὖν. μοι 
Ν Ν Η .»“, Ε ͵ τὰ 

τὸ μὲν εἰς μωχαΐρως κυβιστῶν κινδύνου ἐπίδειγμιω εἶναι, 
δ » ἈᾺ Ν 7 ΕῚ “Ἢ 

ὃ συμποσίῳ οὐδὲν προσήκει. Καὶ μὴν τό γε επὶ τοῦ 
“ ε ἐν 7 5 δι 

τροχοῦ ἅμα ταεριδινουμένου γράφειν τε καὶ ἀνωγιγνώ- 
9. -Ὁ" ν “22 ΕἸ Ν "ὁ Ἂς δὲ ἠδὲ -"Ὗ 

σκεῖν, Φαύμω μὲν ἰσὼως τί ἐστὶν, ἡδϑονὴν δὲ οὐδὲ ταυτῷ 
“γῇ »" ἘΡΝΝ 7 δὲ Ν 7 δὴ 
ὕνοιμέθι γνῶνωι τίν ὧν πωρώσχοι. Οὐδὲ μήν τόγε δὲα-- 

΄ Ἂς Ἂς ΄ ω ΓΩ 

στρέφοντως τὼ σώματωῳ καὶ τροχοὺς μιμουμένους ἥδιον ἢ 
« 7 5] Ν ο Ὁ Ν « 7] 9. -Ὁ- Ἀ 

4ἡσυχίων ἔχοντώς τοὺς κωλοὺς καὶ ὡρωΐους “δεωρέν. Καὶ 
Ν δὴ ἡ δὲ Ψ, “7 Ψ 9 Ψ ᾽ »“ 

γὰρ δὴ οὐδὲ πάνυ τι σπάνιον τό γε Θ᾽ αυμασίοις ἐντυχεῖν, 
᾽7 7 "»" ᾿ 3, 5» 7 ο 

εἶτις τούτου δέται. ᾿Αλλ ἔξεστιν αὐτίκωῳ μάλω τὼ 
͵ ε 7 ΄ς Ἂς πωρόντω ϑαυμάζεν, τί ποτε ὁ μὲν λύχνος, διὼ τὸ λώμ»- 

νιν Ψ' 3 »"ὉὋ Ν ἴω 

πρὼν φλόγ ἔχειν, φῶς παρέχει": τὸ δὲ χωλκεῖον λωμ- 
Ν Ν »“" Ν ᾽ Ἂν 6.9 ΕΑΝ ΤΠ λχ 3 ͵΄ 

πρὸν ὃν, ζως μεν οὐ ποιεῖ, εν αὑτῷ δὲ ἄλλω ἐμφωινό- 
ς »" Ἂς Χ 3 δ ἣΝ 3, 

μένω παρέχεται" καὶ πῶς τὸ μὲν ἔλαιον, ὑγρὸν ὃν, αὔξει 
Ν 7 ν᾿ Ν ν᾿ (ἢ .« « ν ἃ 3 ΄ 

τὴν Φλογω" τὸ δὲ ὕδωρ, ὅτι ὑγρόν εστι, καταωσίθεννυσε ξ» γ 
Ἕ -Ὁ 5 ΝΗ Ὺ᾿“ς Ν “ ΧΝ » 5 Ἂς "“ 

. ἢ ͵ , τὸ πυρ. ᾿Αλλὼ γὰρ καὶ ταῦτω μὲν οὐκ εἰς τωυτὸν τῷ 
γ΄, 3 ͵7͵ » ΝΑ ΧΟ. »-᾿ Ν Ἂς ΕἸ ΄ 

δοίνῳ ἐπισπεύδει. ἘΠ δὲ ὀρχόιντο τὠρὸς τὸν αὐλὸν σχῆ- 
3 πὶ Υ ΄ «᾿ 7 7 

ματώ, ἐν οἷς Χαριτές τε καὶ ᾿Ὥραι καὶ Νύμῷωι γρά- 

ἡμεῖς δ᾽ ἂν μάλιστα] Ματθο 81ε-ἮὨ εαυϊάδτηῃ ποῇ ραΐο. Ῥεγίίπεὶ εηϊΠΊ 
Ῥῇδη. ὡς μάλισε᾽ εὐῷ. ἀπποίανίτ. Ῥ4ὰ- 
ἴο ἀπίβα ἡ σαῖς ἦδεν ο΄ ἴῃ πιᾶΓρὶπα 
ΨΠΠοΙ. 

3. τό γε ἐπὶ] ϑίερπαπι σοη]εξϊι- 
Τάτη ταέξϊα υἱτὶ ἀοέδὶὶ {υὐΠιτασγαης 
νυϊραῖο στε; ποῦ ἰτε πὶ ἔργενογαηϊ 
εὐαίάεπι ἀοξιϊ πὶ νἱτὶ δπχθηάδτιϊο- 
ΠΕΠῚ τίν᾽ ἄν παράσχοι, ΑΌΪ εταῖ γαϊρο 
τί ἄν παρ. 

4. χαλκεῖον] δῥεοιίμηε «ρηδιι ἐμ 
Ἀπ ἀπρρϑηάο {Ἐν υἹεης Οατὰ ἙαΌτΟο ἴπ- 
1ε]}1εῖς Ζεαπε: (ῥεσμίμνι σμθμῦ: ἐπ 
εοπσίαυϊ αἰίσπο ἰοσο γεῤοίέωνι ᾿μῖεγρτα- 
ταῖν Ἄνεῖκε : ἴἴδηαθε ἰ5 ἃ ᾿γοῆπο 
(εραγαΐατη χαλκεῖον εἴτε. γα], ααοά 

χαλκεῖον, αἰ ρΡᾶγ5. ἰαπηθη ᾿γοπηὶ τα- 
βεξζεης δία. αυρθηβ, Δ ᾿σεΕΓΠΔ ΠῚ, 
αὶ Τρ εη5 οἷεὶ τπεπίϊο, Τ)6 ἴρεσοαϊο 
γνοσΔὈαϊα πὶ ΠῸ}}}0] ροπέατῃ γοροτῖ. 

εἰς ταυτὸν ---- ἐπισπαούδει)] ΤΘΟΠΟΪαν]ϊ 
Ἰητεγργθίδεϊοπεγη, σέγμηι πη ἤσες φιῖ- 
ἄορι ἐαάεης ἐβολητι, χίαῦ τυριηι, ἵτη-- 
ΓΠΕΥΪΟ ταρτ παπάθηβ Ζεῦπα μΡε]ὰβ 
νεγίῦ; αὐ ψεγο γε ἑαΐξε φιαεμέίοτιες απο 
οολ γ 1171}. ΤΩ ΟΠ Πῖα δἰιὰπὶ ΥΥ εἰπκῖο. 
Ρτορτὶς εἴ, ποῦ εοάεπὶ ἱταρε! !απέε 
ΔΗΪΠῚ. ΠῚ, 40 νἱπυ τ, Ππαπηρα δὰ ἢϊ- 
Ἰατίταΐθτα. Νοιϊοημα δέϊῖνα ἐσισσεύδω 
εἴτ τη Ηε]]δηϊοῖβ ν. 1,33. ὁ 

5, Χαριτέ:-Ν ύμφα!) ΡΙαο ἄς [6- 



σἈᾺΡ.» ὝΗΙ. 183 

ᾧονται, πολὺ ὧν οἴμνωι αὐτούς τε ῥῴον διώγειν, καὶ τὸ 

συμπόσιον πολὺ ἐπιχαριτώτερον εἶνω. Ὁ οὖν Συρα- 

κόσιος, ἀλλὼ ναὶ μὼ τὸν Δί᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, κα- 

λῶς τε λέγεις, καὶ ἐγὼ εἰσάξω ϑεάματαω, ἐφ᾽ οἷς ὑμεῖς 

εὐφρανεϊσιθε. 

ΘΑ ΎΥ. Ύ 1. 

Ὁ μὲν δὴ Συρακόσιος ἐξελθὼν συνεκροτεῖτο" ὃ δὲ] 

᾽Δρ᾿, ἔζη, 
Μ᾿» δ ἅς « “Ὁ ν 7 7 Ἁ 

ω ἄνδρες, εἰκὸς ἡμῶώς, τσἀρόντος δαίμονος μεγώλου, καὶ 

7 7 Φ “»"Ἥ ἊΝ ιὐ τὰ 

Σωκρώτης τάλιν αὐ καίνου λόγου κωτήρχεν. 

τὸ ᾿ ς Ε Ὰ -» 5 τι ο » -“ δὲ -Ὡ 

τῷ μὲν χρόνῳ ἰσήλικος τοῖς ἀεεγενέσι Θεοῖς, τῇ δὲ μορφῇ 
7 ΄ ᾿ 7 ΕἸ ᾿' » Ν 

νεωτάτου, καὶ μεγέθει μὲν πάντα ἐπέχοντος, ψυχῇ δὲ 
͵΄ » ΄ ἐπ ΝΡ 5 ἰ ως “7 

ἀνθρώπου ἰσουμένου, Ερωτος, μὴ ἂν ἀμνήμονησωι, ἄλ-- 
τ,» Ν 7 5 ἣ » »" 7 

λως τε καὶ ἐπειδὴ τώντες ἐσμὲν τοῦ Θεοῦ τούτου Θια- 
»" Νὰ ΕΣ ᾽ -“ 3 - ΕΙ 

σῶται; Ἐγώ τε γὼρ οὐκ ἔχω χρόνον εἰπειν, εν ὦ οὐκ 2 
»" Ν » Χ ᾿ Ν ᾿ 

ἐρῶν τινὸς διατελῶ" Χαρμίδην δὲ τόνδε οἴδω πολλοὺς μὲν 
3 ᾿ς 7 3 Ν Ἰ »ὧὦἵ 3 ΄ 

ἐραστὼς κτησάμενον, ἔστι δὲ ὧν καὶ αὐτὸν ἐπιϑυμή- 

ξἴθας νἹΪ]. Ρ. 376. εά. ΒΙροηζ, ὅση μὲν 
δρχησις Βωπκχεία “σ᾽ ἰσεὶ καὶ σὼν ταύ- 

ταις (βάκχαι) ὃ ἑσοῤῥένων, ἃς Νύμφας ἕσε 

καὶ Πᾶνα: καὶ Σειληνοὺς καὶ Σατύρους 

ἰπονοριάξοντε :ς) ὡς φασὶ, μιμοῦνται κῶωτ- 
οινωμεένους, ΄“-εἢ φικα:δαρμούς σε καὶ σελε- 

τάς ΦΙΡΧΕ ἀποτελούντων, ξύμπαν φοῦτο 

τῆς ὀρχήσεως πὸ γένος εἴ οεῖ. 

αὐτούς τι] ἴτὰ ρῥτὸ γε [οτ]ρῆ, ἴεη- 
τεπίϊα εἰ Γεγπηοπὶβ ἱπάο]8 ροϊυ]απίε, 

Οδρ. ΝΠ. 1. συνεκροτεῖτο! δὲ σονη- 
οπεδαὶ, δι μεδαΐ, 1. 6. Μμεὶς αὐῆνῖ- 
ὀμεῦα! ῥαγίες ἀρεμάας, δἰ ψίο ογά τη 
φημ ηα ἐἰεηέ ἀρόμάα, τποηβγαόαί. [τὰ 
Ἄγ εῖΚε. [τὰ Ηε]]επὶς. νὶ. 2, 12. συγ- 
πεκροτημέναι ναῦς [πὶ γεόμε ογιρῖδως 

δες ἀῤῥαγαία εἰ Ἰηβυμᾶῖθ. Ἰπερία 
Ἰδιταγ ΟΟΥηδτ5 26γ ῥίαμ πε σοηνοσα- 
δαί. 

μεγέϑει μὲν] ΤηΓεγαὶ ρᾶτιϊου]ᾶ πὶ εἴς 
βαρίταηῖε σοποϊηηἰταΐθ οται! οηΐβ. 

Ψυχῆ---οἰσουμένου)] ϑι]δητία πα ̓πἴοτ- 
ΡῬτδίαμτη Δ ΠΊΪΤΟΥ, Τηδρὶβ. οἰίϊαιη δοὺ- 
τε, ἢ ἤφοο ψεγθᾷ ἱπιε]]εχογαπῖ, 4:0- 

τὰηι δαυϊάδπι {επί πὶ ρ᾽ᾶ πα 'σποΟΓΟ- 
ΤῈχ εἰ σοπηράγαζο ΠΊΕ ΓΟΓαΓη ἴἢ- 
νίοοπιὶ Ορροπίογατῃ βεγαὶπα ἀντ ϑέσει, 
ψεϊ τὶ χρόνῳ εἴ μορφῇ, ἰσήλικος ϑεοῖς 
εἰ νεωτάπου, ροϊαυΐαγε ν᾽ άἀδίαγ, αἰ εἰ 
τηδρηϊτ ἀἸηϊ, αἀθθ ἀπὶνοιίατη ἤοσ 
Ρεγνδάϊε, ορροπαζαγ ἤοπ [Ὁ] πὶ δηϊ- 
Τὴ5 ΠαπΊδηθβ, {ε4 αἰϊααϊὰ εἰίαπι 
Ρτθρίογεα, σαοὰ πιαρηϊ πὶ τηᾶρὶς 
Πὶ ἀντίσαροφον. άπ Ψυχὴ ροῖὰ5 ορ- 
ΡΟηὶ νἱἀξίαγ τοῖς πᾶσι νεὶ τῷ “πάντα 
ἐπέχειν. Θυϊά νετοὸ ἤἢε ἰσοῦσϑα, σῇ ποῦ 

ἀνῃρώπου ψυχῇ, αποά ορροπὶ ρΡοίῆς 
γτηδρηϊταάϊπὶ οὔγηΐα ΟὈτϊπεηςὶ, 64 8]- 
ἄξπι ἐχοορίτατε ποὺ ροϊωτμη. Τεηΐα- 
ψοτατη ἐνοικιζοῤένου, ἐννοουμένου οἰ εἰσό- 

ρωμεένου, 4αὶ [εἄετα Παῦεαὶ ργορτίδ 
ἴῃ τηδηῖα Ὠυπηαηᾶ, 4] τηδηῖς Πα πΊα- 
πᾶ ἰοἰα πὶ σοηΐριοὶ, αἱ οορίταῖοπα 
τηθητ5 Παπιαηςθ οΪα σουηρταπεπάϊ 
Ροῖπε. Εγαπὶ 8111 (ο]δγτίοταβ εἰ ἔε}1- 
οἴοτοβ ἴῃ ἐχοορι ἀπάδ νι τηβάεϊδ. 

μὴ ἄν ἀμνημονῆσαι)] ϑιίερπβπιβ ὧν 
αὐ ᾿πΌ 116 ἀε]οπμά τῇ σεαζαϊ, 

Ν4 



184. , ΟΝ ΨΙΥΙΑΙ 

σωντων." Κριτόβουλος γε μὴν, καὶ ἐρώμενος ὧν, ἤδη ἄλ- 

3 λων ἐπιϑυμεῖ. ᾿Αλλὼ μὴν καὶ ὃ Νικήρατος, ὡς ἐγὼ 

ὠκούω, ἐρῶν τῆς γυνωικὸς ἀντερῶται. Ἑρμογένη γε μὴν 

τίς ἡμῶν οὐκ οἶδεν, ὡς, ὁ τί ποτ᾽ ἐστὶν ἡ κωλοκώγαίω, 

τῷ ταύτης ἔρωτι κατατήκεται ; οὖχ, ὁρᾶτε, ὡς σπου- 

δαίαι μὲν αὐτοῦ αἱ ὀφρύες, ἀτρεμὲς δὲ τὸ ὄμμω, μέ- 

τρίοι δὲ οἱ λόγοι, πρωέϊω δὲ ἡ φωνὴ, ἱλωρὸν δὲ τὸ ἤϑος ; 

τοῖς δὲ σεμνοτάτοις ϑεόὶς φίλοις χρώμενος, οὐδὲ ἡμᾶς 

Ατοὺς ἀνθρώπους ὑπερορῶ ; Σὺ δὲ μόνος, ὦ ᾿Αντίσιϑενες,, 

οὐδενὸς ἐρᾷς; Ναὶ μὼ τοὺς Θϑερὺς, εἶπεν ἐκεῖνος, καὶ ἢ ; 

σφόδρω γε σοῦ. Καὶ ὁ Σωκράτης ἐπισκώψας, ὡς δὴ 

Θρυπτόμενος, εἶπε, μὴ γὺῦν μοι ἐν τῷ παρόντι ὄχλον πάρ- 

δέχε. ὭὩς σὺ γὰρ ὁρῶς, ἄλλῳ πράττω. Καὶ ὁ ̓ Αντι- 

σϑένης ἔλεξεν, ὡς σαφῶς μέντοι σὺ μαστροπὲ σαυτοῦ. 

ἀεὶ τοιαῦτω ποιεῖς, τοτὲ μὲν τὸ δωιμόνιον προφασιζόμενος 

Καὶ ὁ 

Σωκράτης ἐῴη, πρὸς τῶν Θεῶν, ὦ ᾿Αντίσϑενες, μόνον μὴ 

5» ΄ Ν Ἄς; ᾽ ᾿᾿ 

δ οὺ διωλέγη μοι, τοτε δὶ ὥλλου του εφιεμενος. 

ΧΗ ᾿ ετὦἍἤ ἢ ᾽ Ρ᾽ 

συγκοψψὴς με τὴν δὲ ὥλλὴν χωλεποτήτω εἐγῶω σοὺ καὶ 

φέρω κοὶ οἴσω φιλικῶς. ᾿Αλλῶ γὰρ, ἐῷη, τὸν μὲν σὸν 
ΕΣ 7 3 δ ν, ᾿Κ Ε “" 5 ᾽ 2 

ἐρωτῶ κρύπτωμιν, ἐπειδὴ καὶ ἔστιν οὐ ψυχῆς, Φλλ εὐ- 
“ »εὶ ψὰ « ἡ Ἶ ΄";Ἴ “ ἊΝ (ὦ 

7 μορφίας τής ἐμής. Ὅτι γε μῆν σὺ, ὦ Καλλίω, ἐροὺς 

2: γε μὴν, καὶ ἐρώμενος ὧν] [τὰ οὐαὶ σεηίεδαϊ, Γεἀ ῥῖαπε το] πάτα : 400 
Βίερῃαηπο, ὙνεἸῆο εἰ Βαοῆϊο Ν᾽ εἰίκε : 
εαά. ρῥγίπιθα ἀαθδηϊ γε μὴν ἔσι μὴν καὶ 
ἐρώρμε. αυδτη [οτὶρῖατατη Ηδ]. (αῆα!. 
οἰ Βτυ]. τηὰίδγαπι ἰπ γε μὴν ἔτι καὶ 
γῶν ἐρ, αυοὰ τερερῖς εἰἰαπὶ Ζευπεα. 
ΜΙΊΠΙ πευῖγα τατῖο ρίδοεϊ : τηεϊϊογας 
ΤΠ Ότος ἀεῆάηεγο. Τπργῖ τα ]5 τη] ὧν ροΙὲ 
ἐρώμοενος αἸ Πρ] σεῖς. 

3. οὐχ, ὁράτε} ἘἈεέξϊε νάϊ Ἡεϊπάοτ- 
Βὰ5 τηεὺβ ἡ οὐχ ὁρᾶτε (φ(Π ΘΠ Πὶ 
εῆξ. Πεῖπαάε ἀμνοτάτοις θεοῖς Ὠδθοῖ 
Φυπτίηδ. 

οὐδὲ ἡμᾶς [τὰ οὐπὶ σαῆᾳ]. νυ]ρα- 
ἴμτη οὐδὲν σογγαχῖ; ἀαδτηη]πδπιὶ Ἀηγκ 6 
Π6Ο Ποὺ ἢδς γυ]ραῖατη οὐδὲν ἑετε Πἀ11Π} 

ἑαέϊο τηοάοἢιπίπιο Ηογγηοβθηὶ Τὰ ρετ- 
ὈΪξ αἰ φυπία πὶ δά ἀθγθίαγ, . 

5. τοιαῦτα} 1αηῖ, ταῦτα. Ὠεῖπάα 
ἐφιέμενος ἄλλον του Ζειπε νεχίῖζ: ορέ- 
γαρὶ αἰατις αἰδὲ γεὶ μεις λορεῖσιι, Θιυϊάπὶ 
Ληθῆμεπεβ ἴῃ πιείϑρῃοῖα τηδηῆί, 
ατ αἰαὶ 6 πὶ ϑοογαῖο πη ἀγῆαγε ἀϊ- 
ςετγεῖ ὃ 

6. κρύπτωμεν] Οσυπὶ Ρατιουϊε μὲν 

ΠΪΏ1Π γείροηάδας ἰπ δἰίεγο ΠΊΘΠΊΌΤΟ,, 
νεὶ ἤς νἱτίατη (οτρίυτα δι τηδηϊΐο- 
υπι, αυοα σοτγαχῖς ΕΗ εἰπάοτγβυβ τηα- 
03 κρύπτωμεν ἈΠῸ νΕΓΡῸ ἰοτ 6 Π5. π΄ 
εαηάσπαι σοῃ͵εξϊαταπι ᾿ηοιάϊ ΝΥ εἰΐκε, 
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»Ὃ»-Ὃ᾿. Ἃ ε ἐν ΖΣἼς ἂν [ἋΣ 

Αὐτολύκου, σασῶὼ μὲν ἡ πόλις οἶδε, «Πολλοὺς δὲ οἰμυῶ! 
ἧι »" ΄ 7 ᾿ “, Ἂ τᾷ 5» 

δωι τῶν ξένων. Τούτου δὶ οὐτιον τὸ σῶτερῶν τε ονομο-- 

»" 9 ΄ ε » {τὰ Ν Ε ἊΣ 3 »"» ΕἸ Ν 

στῶν ὠμῴοτερους υμῶς εἰνω!, καὶ ὠὐὑτοὺς επιῷανεις. ᾿Αεὶ 8 
λ " 35 ΕΣ ἴὴ Ἂς ἈΝ εν “ Χ Ν ψ᾿ς͵ 

μὲν οὖν ἔγωγε ἡγαμήν τήν σὴν Φύσιν, νυν δὲ καὶ πολὺ 

μῶλλον, ἐπεὶ ὁρῶ σε ἐρώντω οὐχ ἁβρότητι χλιδεοιινομένου 
ἮΝ ΄ » Ν -»“»" » ΄ 

οὐδὲ μωλακίᾳ ϑρυπτομένου, ὡλλῶῷ “ασιν ἐπιδεικνυμένου 
δὼ. Αι 7 Ν 3 ᾿ ͵ ἣΣ “ 
βωμήν τε κωὶ καρτερίαν καὶ ἀνθρείων καὶ σωφροσύνην. 

Ν Χ 7 ᾽ » Ρ' σι ᾽ »“Ἅ ΑΦΟῪΣ "»εἙ 

Τὸ δὲ τοιούτων ἐπιϑυμεῖν τεκμηριον ἐστι τής τοῦ ἐρώστου 

Φύσεως. Ἐἰ μὲν οὖν μίω ἐστὶν ᾿ΑΦροδίτη ἢ διτταὶ, Οὐ- 9 

ρανία τε καὶ Πάνδημος, οὐκ οἶδα" (καὶ γὰρ Ζεὺς ὁ 
ὐνἷἣῃΕ Ὁ» εν ἮΝ 2 7 »] -“ Ψ 

αὐτὸς δοκῶν εἶναι πολλὰς ἐπωνυμίως ἔχει) οΤι Ὑε μέεντοί 
Ν . ΄ ΄ ᾷ. ἃ Ν Ν Ν Ω. ΄ “ 

χώρις εκώτεροῦ βωμοί τε εἰσι Κκὠι γνῶσι κώι συσιώῶΐ, τή 

μὲν Πανδήμῳ ῥωδιουργότερωι, τῇ δὲ Οὐρανίῳ ἁγνότεραι, 

οἴδω. 
3 ἘΥΨ ὁ Ν ᾿" » Ἂ ᾽ , 

ἙΕἰκάσωις δι ὧν καὶ τοὺς ἔρωτας τήν μὲν Πάνδη- 10 
“ ᾿; ΓῚ ΄ ᾿ 2 » - 

μὸν τῶν σωμάτων ἐπίπεμπειίν, τήν δὲ Οὐρανίαν, τῆς ψυ- 
ἕν, ΕΣ Ἕ [γρὶ "} ς ᾽ “ 

χής τε καὶ τῆς Φιλίως καὶ τῶν κωλῶν εργων. ΥὙῷ οὐ 
δ ΣΎ “' ΩΣ αἰ ΤῈΣ δὴ καὶ σὺ, ὦ Καλλία, κατέχεσιϑαί μοι δοκεῖς ἔρωτος. 

7 Ὰ “-“ δὰ ΄ " » δ 

Τεκμαίρομνοι δὲ τή τοῦ ἐρωμένου κοωλοκοϊγωθίω, κῳὶ ὁτι ΤῈ 

σὲ ὁρῶ τὸν πατέρα αὐτοῦ παρωλαμβάνοντα εἰς τὰς πρὸς 

γ. πατέρων] Η!ΡρΡοηΐοΙ ΟΠ 166. ρᾶ- 
{τῖ8 τηθητο ἥτ οτεῦτα ἴῃ Οτεοᾶ ΠΙῆο- 
τἰᾶ, ᾿γοοπῖβ ΠῸ]}ἰΌ]. 

ὃ. ἐστι τῆς τοῦ ἐραστοῦ φύσεως] ΝῸ]- 

δϑϊατῃ ἐστι καὶ τῆς τοῦ ἐρωμένου φύσεως 

τεέϊε ἀείεγαϊς νν εῆκε, εἸεέξϊα σορυ]α 
καὶ, ηὐυδπὶ εχ πηδιρῖης 5ΤΈΡΗ. γθοο- 
Ῥεγὰϊ οὕτὰ ΝΥ εϊῆο Ζευπθ. [τὰ [0}}}- 
σεῦ ΟὈίσαγαγα νἰτἰ τὰ οτίρίατοα ἐσωμέ- 
γου ψο]αΐϊΐ, 4ἱ καὶ δαάάϊάϊτ ρῥτὶ πα. 
Οὐτ ἢ. 1. 1ο]ὰ5 (8}}[ἃ5 νεὶ ἰαυάατὶ 
ψεὶ τηοηστὶ ν᾽ ἀξαίατ, οἱ νἱτίατ 5 ἀηγατὶ 
δῷ εο Αὐυζοϊγοὶ διρατηδηΐα (τὶς τηᾶ- 
Ὠἰεῆα τηεπηογεηῖαῦ ἴῃ νογὺϊθ οὐχ 
ἁβρότητι χιλιδαινομένου--- σωφροσύνην, ἀἀ- 
ἀϊτατα ἴῃ ἤπα οτγαιϊοη β τεκμήριον δὰ 
ΤοἸατη ΟΔΙ]ἰατὰ ἐραστὴν. τεξεττὶ ροιείς 

“εἰ ἀεῦοῖ. Ιτααι6 ἐρώστοῦ (αὐτο νὰ }- 
ϑᾶϊο ἐρωμένου" ἴῃ ηαᾶτη σοτγεδείοπε πὶ 
ἐποίάϊς ἀπῖς Υεπκίαπι Μοίοῃς, ΟἿ; 

αἴθτη {εξϊ. 11. 
9. διττωὶ) ΗἩα]επῇῆς εἀϊεῖο εἰ σαῆαϊ. 

δισσώ. Ἰὴς υττάηὰς. Ψέπογε Ἰοοὰπὶ 
ΡΙΑτοηϊσα πηι ἴπ ϑγιηροῦο Ο, γἱ1. τὸ- 
Ιρεχιι Χεπορθοη. 

ἑᾳδιουργότεραι] Ιπάρχ Ζευηδηὰς 
μονα τπῖημς ῥώγα εὐ σαβξα, οἱ δῆσαι {4- 
ἐαείονες εἰ »ποίδιογες, Ἰηταυργοίαῖασγ, [πὶ 
Απποιατίοηα δά άϊς Νεπετγὶ να] ρίναρδ 
σαρτὰπ ἃ] θά τα ᾿τη πηοίατγὶ [Ὁ] 114Π|. χ 
Τιαοίδηὶ ϊαϊορὶς Μεγεῖγ, οοοἸθὶ σοη- 
{γα Ἰυνεποᾶγη ποηάπ) ἀπ] τᾶ Γ, ἜΣ 
50Π0}}1}5 δὰ [μμοϊαπὶ Ἰοσατ. Ῥτθοίθγεα 
ΘΟΠΟΙΙα δά ϑορμοοὶϊ (Εά. Οοϊοη. 
τοι. {τάδε εχ Ροϊεπιοης, ψεηεσὶ 
σοο οι βετὶ ἴδοτὰ νηφάλια, ἱ, 6, αὐίααα 
νἶπο. 

το. τοὺς ἔρωτας} ϑτςΡΠδηὰ5 ἀεῖπάς 
τὸν τῶν σωμάτων---τὃν τῆς ψυχῆς (ον 
Ρίατῃ τηδ]θθαῖ, αμοά ποη ΡτΟῦΟ, 



τδό ΟΟΝΨΝΙΨΝΤΙ ι ; 

- Ι , » Νὰ Ν ᾿ αὐ κυ 9. 
τοῦτον συνουσίας. Οὐδὲν γὰρ τούτων ἐστὶν ὠπόκρυζδον 

Αι: -»" -»" 2 “τ “ νι ΟἿ κα 

12 πωτρὸς τῷ κώλωῳ τε κογωνηῷ ἐρώστή. Καὶ ὁ Ἐρμογε- 
φ“ Ν ΠΕ ἢ “ “ τ “) ΄ 

γῆς εἰπε, νή τῆν Ηραν, εῷη, ὦ Σωκρῶτες, ὥλλῶ τε σου 
ἃς 27 ὍΝ 7, -» - 7 2 

σολλῶ ὥγώμωι, Ἀῴώὶ ὁτὲ νυν ὠμνῶ χωριζόμενος Καλλίω. 
Ν 53) 

Νὴ Δί᾽, ἔφη" 
“ Χ ἈΝ Ῥω ᾽ 7 7 ΓᾺ ἐξρο 

ὅπως δὲ καὶ ἔτι μῶλλον εὐφραίνητωι, βούλομαι αὐτῷ 

7 Ϊ "ἂς ᾿Οπ’ ᾧ Ν “3 

καὶ παιδεύεις αὐτὸν, οἱόν περ χρὴ εἴνωι. 

μω « Ν ἂς ψ 2 Ν ς ν᾿ ω ᾿Ἦ΄-ᾧφΦ 

μωρτυρησῶι, ὡς νῶϊ πολὺ Ἀρείττῶν ἐστιν ὁ τής ψυχῆς, ῆ 
ε »"Ἄ ἢ 9 . Χ ΠΝ Ν 37 

180 του σώμωτος ἔρως. Οτι μεν γῶρ δὴ ἄνευ φιλίας 

Φ,- 
κ᾽ Ἀ »“"- λ ἡ». 5 ΄ 5 ΄ ». ἧς 

λεὶν γὲ μήν τῶν μὲν τὸ 9 ος φγωώμενῶν ὠνωγη ἰδίω καὶ 

7 3 7ὔ] 3 7 7 3 Ψ, 

συνουσιῷ οὐδεμίω ἀξιόλογος, ὥφῳντες ἐπιστώμεζα. 

ΕΙ »-5»Ο »΄οὋ"Ῥον δ ΄»ὉὋ΄ » 

ἐθελουσίω κωλεῖται" τῶν δὲ τοῦ σώματος ἐπιθυμούντων 
ἊΝ λ ΄: Ψ' τ Ν »"Ν Ν 

Ὡολλοὶ μὲν τοὺς τρόπους μεμῴονται, καὶ μισουσι τὸν 
Ἵ 4 5, μὲ ἀ Ων δὲ "ΠἸν “ὦ » ξ ἣς. Ν Ὁ “, 

14 ἐρώμενον" ἤν δὲ καὶ ἀμφότερω στέρξωσι, τὸ μὲν τῆς ὥρας 
37 ἧς 7 γ 5 ͵ Ν 7 

ἄνϑος ταχὺ δήπου παρωκμάξει, ἀπολείποντος δὲ τούτου, 
δ. . κμ« ον ὃ. Ψ 7 1 Ν Ἂς 

ἀνάγκη καὶ τὴν φιλίαν συνωπομαραίνεσιϑωι" ἡ δὲ ψυχὴ 
“ Ε ) 53 Ν 

ὅσον περ χρόνον ἴη ἐπὶ τὸ φρονιμώτερον, καὶ ἀξιεραστο- 
"δ Ἂ, 5 Ἀ “-“ὦρ»ν »", Ὁ ͵ 

Ιδ τέρω γίγνεται. Καὶ μὴν ἐν μὲν τῇ τῆς μορῷης χρήσει 
5) ζ Ν 7 “ἶ - ἫΝ Ν ͵]Ν ΄ » 

ἔνεστί τις καὶ κόρος, ὥστε, ὥπερ καὶ πρὸς τὼ σιτίω διῶ 

12. καὶ ὅτι νῦν] Π)εεΗξ 8114 14 τι ]- 
ἘΪ νΙάδίατ, νει! τοῦτο μάλιστα. 

μαρτυρῆσαι!) Ὄτθαπε ϑοοτγαῖεβ ἴἴᾶ, 
το διδάσκειν ἀἰχὶῖ, πα ἀὰ Οὐ] 11 νἱτ- 
ταῖς οὰπὶ Ἡετγιοσεηα ἀυδίταγα ν]άε- 
τοῖατ. Μοπαῖξ Ποὺ εἰἰαπὶ Ζεαπηε. 

13. Φιλεῖν γε μὴν] Θαϊ τηογεβ δ] 15 
ταϊγα πίαγ εἴ δηϊτη τη, πεοείπιαίε ηααᾶ- 
ἄτα ρυορτίᾶ εαηπε νοϊαπίατγια οοραπ- 
ἴὰτ, αὐ εὐπάετη Πογηϊπεπὶ Δπιθηΐ. 
Ηξδϑοο εῆ νεχθογυτὴ επίεπια. Τβοη- 
οἰανίας ΕἸ ὈΙΓὰπὶ Γεσαϊὰ5. νϑγῖς : “{4- 
“ΩΥΕ ΑἸ ΟΊ δ05,) ΤΏΟΥ͂ΜΠ ἽΠΟΥΕ5 α Ζπάο- 

οι ἀαἀἰγρηναηιμν,), περεβηίιμαάο φημ αὯ 
γοῤγία εἰ «οἰμηΐαγία τοσαίμγ : αὐδῇ 
Τοτὶρίαπη ἰορί ει: φιλεῖν γε μὴν ὧν μὲν 
τὸ ἦϑος ἀγάμεϑα. Ῥε]ὰβ ᾿ἸΠτοΓργείδτοῦ 
Ζευπε: ““γηοια ἀπείη: “οσαίμγ 76. 
διμο ἐπ σαι βς ῥγοῤγῖῖς εὐ μμα [ῥολδ 
ΟΥ̓Ω, 1Μ]6Υ̓ ὅο5, ΦΠΟΥΜΗΙ ἽἹΟΥΕΣ ἜΡΎΘΡΊΕ 
φίαοεπί. Μαρὶβ δὰ νεγθαπὶ Οογπηᾶ- 
Τὰ: “πιανε σεγο πὶ ἦϊς, σφ τῆονος αά- 
γα γαπίμν, πδοοξέίας ῥγϊυαία ας σοΐμηα- 
γα ἀρῥεϊϊαίεν, ΑἸῖο τηοᾶο ἀΐσετε ροί- 

εἴαῖ Χεπορῆοη : φιλεῖν γε μὴν οἱ σὰ 
ἦϑος ἀγάμενοι ἀναγκάζονται ἀνάγκει 
ἰδίᾳ καὶ ἐϑελουσίᾳ. (ὐαπῖεῖνι5 σῶν ἀγα- 
μένων ρΡεπάεϊ 80 ἀνάγκη ἰδία. Νοπ 
ΡῬοῆαπι ἰρίταγ ἀβεπετὶ ΝΥ εἰΠκῖο νοῦς 
τεπεὶ : με πῖον δου, φαΐ ἱπάοίε απῖ- 
γηὶ εἰ γπογϊδμς σαῤὶδ {μηι, εμὲ πεσεβίίας 
ἐπ σαμς ῥγοῤγίῖς εὐ Πῥοπίε παΐα. ἘὴΠ:- 
ἄεπι νἀεθατατ φιλεῖν εἴ Γαδ] εξ πΊ, 
αυοά ἀϊαϊεξεῖοὶ ἀϊσαηῖ, ρτὸ στὸ φιλεῖν, 
ἡ φιλία ἀϊξτατη, εἰ σεηίτν5 σῶν ἀγα- 
(μένων ΔὉ 1|1ο τερῖ. Ψιάθο δείδπι αἰτε- 
ταὰσπῃ ᾿πτευργεΐετ, [δ ηρα, φιλεῖν Ἰηΐετ- 
Ρτοίατὶ ἡ φιλία σὰτῃ Ζεαηῖΐο. 

14. ἀμφότερα) Μυϊξαῖατα ἀμῷφότε- 
66. σΟΥΓΕΧΟτΆΤΩ 8168, 44 Π| ΓΔ ΠΡΊΌΓΩ 
1η δαπάθπι σοπ]δέδϊζατγαγα ποιά εξ νυἱ- 
ἀϊδδια. Ατραΐι, ἀμφότερα νεΥα τ εξ, 
{εηὰςπ5 ὥρας ἄνϑρος ορροῆτατα τῇ Ψυ- 

χῇ; 
ἴη] ϑίθρῃαηὶ ΠᾶπῸ ἘπΊοΠ ἀδίϊ ΠΟ ΠῚ 

Ρῖὸ ναϊραίο ἢ τεάάϊαάϊε οτίατα [εοῃ- 
οἰανίαηα νουῇο. 
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ΠΥ »“ διὰ ᾿Ξ Ν Ων δ ]΄ἷςοἾὦ ΄ 

στλησμίονήν, τῶυτὼ ἀναγκη καὶ πρὸς τῶ τὐωισικὼ τῶ-" 
ς Ν »“" »" ν) ἣῳ Ἕ ες ΩΝ “ Ν 

σχεῖν ἡ δὲ τῆς ψυχῆς φΦιλίω, διὼ τὸ ον εἰνωι!, καὶ 
"Ἢ ν᾿ 5 ΓῊ ΕἸ ἐν. - ΕἸ 357 ΕἸ ΄ Ν 

ὠκορεστοτερῶ ἐστὶν, οὐ μέντοι, ὡς Ὑ ὧν τις οἰ εἴη, διὰ 
-“ » “Φ -᾿ “" 3 

τοῦτο καὶ ἀνεπωφροδιτωτέρα. ᾿Αλλὼ σαῷως καὶ ὥπο- 

τελέται ἡ εὐχὴ, ἐν ἣ αἰτούμεϑὦ τὴν Θεὸν, ἐπαφρόδιτω 

καὶ ἔπη καὶ ἔργω διδόναι. Ὡς μὲν γὰρ ὄγωταίϊ τε καὶ κδ 

Φιλέϊ τὸν ἐρώμενον, ϑώλλουσω μορφῇ τε ἐλευϑερίο;, καὶ 
΄͵΄ "δ ͵7 Ν ᾿ Μ ᾿ 3 Ἂς ᾽ -“ Ν - 

ἤϑει αἰδήμονί τε καὶ γενναίω ψυχὴ, εὐθὺς ἐν τοῖς ἥλιξιν 

ἡγεμονική τε ἅμα καὶ φιλόφρων οὖσιω, οὐδὲν ἐπιδέτοωι 
27 ἀνὰ δὲ ἌΝ δλον εἶδος “"» δ ἘΝ Ν “»ὝἭ 

λόγου οτι Εε εἰκὸς ἤώι ὑπὸ τῶν ποϊσικῶν τὸν τοίουτον, 

ἐρωστὴν ἀντιφιλεῖσϑωι, καὶ τοῦτο διδώξω. Π ρῶτον μὲν 12 
Ἂς "“ 7] θυ ε»." ὅν 5» 

γὰρ τίς μισεῖν δύνωιτ᾽ ἂν, ὑφ᾽ οὗ εἰδείη καλός τε καὶ 
3 Ν , 3) δ κὸς Υ Δὸς ἊΣ -» 

ἀγωϑὺς νομιζόμενος : ἐπϑτῷ δὲ ὁρζή οὑτὸν τῷ τοῦ πῶ!ι- 
΄Ν » ἽΝ ἃς τ ἐς »"“ Δ 2 7] Ἂς 

δὸς κωλὼ μώλλον, ἡ τῶ εὠὐυτου ἡδέω σπουδάζοντα ; πρὸς 

156. ἀνεπαφροδιτωτέρα) ὙΜυϊδσαῖαπι 
ἰπσαφρ, ἢσ οὐτὰ Ετηεῆῖο οοττγεχὶς 
Ὑ εῖκα, σοπίτα ἀναφροδιπωτέρα ἀεάϊς 
Ζεῦπε : ασυοά νετθὰτῃ αἄ σογροτγει τ 
Διηοτεπὶ πιαρὶ ΡΘΓΓΠΕΙΘ νἱάξιυτ, 
αυδπὶ ἀνεπαφρόδιτος, Ου}5 ἜΧΕΙ ΡΊ ΠῚ 
Ροίαϊς: εχ Οοτγηῖϊοο Εἰυτηοϊοβίοαπι ΝΊ, 
κεὐμοὶ τὰ ψυχρὰ ταῦτα κάνεπαφρόδιτα 
προσμάπαεις φιλήματα. Τιδοποϊανία5 
ἥστον διὰ τοῦτο καὶ ἐσαφροδιπωτέρα 

οοπ͵εσεγαῖ, Απιϊψιὰπὶ διὰ σούτου το- 
Ρείῖ ὙΝ εμκα. 

16. ϑάλλουσα] ῬΙΙΟΥ ρᾷῖ85. δ] 
Ῥδιαρταρῃϊ οὈίουτγα νἱΐα εἰς ἊΜ εἰίκῖο 
εἰ σογγαρία. Θυϊά 6ηΪπΊ, πα ϊζ, ΟΡ 5 
ετἴαϊ ἀϊσδιθ, ϑπηδίοσεπη σοῦροῦθ ἴοτ- 
τηοίο οἵ αηΐπηο νετεσιπᾶο βεηεξτγοίο- 
46 εξ ὃ 5εὰ βπραάπιαβ, οπηπία ἤθοο 
ἴθ οπγηϊθιι5 ἔα δ δηλαϊογ τι5, 4αϊά 
ἴπ 15 ᾿π6 ἢ ἀγρατηθηῖὶ δὰ ἀοσοπάμππι, 
αὖ τὶς σεγε απιαίος Ε{75 ῥμέγος, ιρον7 
ΜῈ ῥνοξ δὲ 3πὲ απιαίονες ἢ ἘῸ αἀὰο σοη- 
Ὥ]ϊο, δὰϊ αυᾶπὶ σεῖς δαάϊτυγ, δῃη]- 
ΤΩῸΠῚ οἰ υἀε πὶ ἀπηδῖουβ8 “τὶ πὶ ἃ Ρὺ- 
ΕἾῸ ἰπίοσ αι ]865 δά ᾿πηρεη τῇ Ρ6- 
τεπάστηῃ ζαϊ δ ̓Ιἀοηευτῃ " Βεξιϊαϑ ᾿ἰεὶ- 
ἰὰγ ἀϊοσὶ ροῆδξ ρυίαι γ εῖκε : “Ως: μὲν 
γὰρ ὁ ἰραστὴς φιλεῖ ποῦ ἐρωμένου ϑάλ- 
λουσῶν ---- Ψυχὴν ---- ἡγεμονικήν ---- οὖσαν. 
ΝΊΠΠ ἰάτῆθη ἰρίε ἀεῆπῖε. Ὠεπίᾳας 
Ψυπίίηξ ἡγεμονὴ ουτὴ Βτοάξο ἴῃ ἦγε- 

μονὶς ταυϊατί ροῆδ οεηίει, Μίτοσ 6- 
αυϊάετη νἱγαπι ἀοέξταπι ρτϑπάϊατα 
οοπ]εξϊαγοο [85 ρϑταίατη ἴῃ δααεη- 
τἰθ5 νειθϊβ ὑπὸ σῶν παιδικῶν σῶν τοι- 
ούτων ὩῸΠ νἱα!ῆξ αὐτ, ἢ νἱάϊτ, ἔρτε- 
νἱὔδ. Νίατὰ Πεοὸ ἰρία νετθβ ἀγραυηΐῖ 
ΔΗΪΟΟΟΠΠΠἘ ἀγηδΠὶ, ΠΟ ἀπλαΐοτὶβ ἀδ- 
Γοτὶρεϊοπεση. ϑ8εἀ ρτρῆάϊατῃ πος ἀε- 
Ὀοταγ ἰηρεπῖο τεσεητίοσατη Ἑϊο- 
ΤΩ ; ἴῃ δαϊἸοπ! Ὀ.5. δηϊτη νϑίθγι ας 
οὐ ηἶθὰ8 εἰ τὸν σοιοῦτον, αυοᾶ τοῆ]- 
ταῖ, Ηφα επΐτα ᾿εξῖϊο ΤὉ]ὰ σοηνεηϊξ 
δηςεσδάθηϊι οταί! ον, 486 ἀγηαῖοτε 
ἀεῆρπας ξαξϊατι ἃ πᾶῖατα δὰ σε γα ΠῚ 
ἈΠΊΟταῚ εἴ ᾿ΠΡΕΘΠΠ.ΠῚ ΡΌΒΙΟΓΑΠΙ. 
Ηϊο ἐπῖτι πΟῊ τ8Π| ἀπιᾶΐ ΡΌΘΓΙ Πι ΟὉ 
Ραϊοπταάϊπεσα ηὐᾶπὶ αἰ ρῖς (φιλεῖ) 
Ῥτορῖεγ δηϊπιὶ θοπα. απο τἀ Πα }8 ΠῚ 
ψυχικὸν ἐραστὴν ΚΕΠΟΡΠὸπ σοπητηὰ- 
ταῖα οταιτίομε πο ἐραστὴν ἀἰοῖ!, {εὰ 
ψυχὴν ϑάλλουσαν---ἡγεμονικήν---οὖσων, 
δὶς πλϊῃὶ πΙΠῚ] αἰ βη ουἸτατὶς Παϊο Ἰοσο 
Ἰηεξ νιἀςὈαΐαγ, Οείδγαστη ᾿γὼ γεέν- 
ναίῳ ψυχὴ, ηπδ εξ Τιβοηοϊανῖ σοπ- 
Ἰεξζαγτα ἃ δ εϊῆο εἰ Ζευπὶο τεσερίᾶν 
σείει εἀά. Παῦεηὶ γένναίᾳῳ ψυχῇ, 
Π]]ο ρἴαπε [δπία. 

17. ἔπειτα δὲ ὁρῴη} ϑιταξζατα νὰ- 
τἰδτατ ς ἀεθεῦας επἰπὶ ἔξααϊ ὅν δ΄ ὁ- 

 ὰ ε “ εν τὰ ἑαυτοῦ ἡδία) Ορροἤίαπι τηεπὶ- 
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λ , 7 γ, 7, “ἃ 
δὲ τούτοις τοιστεύη, μήτ᾽ ἂν παρά τι ποιήσῃ, μήτ᾽ ἂν κ᾿ 

μὼν ἀμορφότερος γένηται, μειωθήνωι ἂν τὴν φιλίαν; 
ἱρα Ν ᾿ς Ν “" » ᾿ ΕΠ». Ἄ 

18 Οἷς γε μὴν κοινὸν τὸ φΦιλέσθωι, πῶς οὐκ ἀνάγκη τού- 

τους ἡδέως μὲν προσορῶν ἀλλήλους, εὐνοϊκῶς δὲ διωλέγε- 
7 Χ 7 Ἢ -“ Ν 

σϑαι; τοιστεύειν δὲ καὶ τοιστεύεσϑαι ; καὶ τρονοεῖν μὲν 

ὠλλήλων, συνήδεσθαι δι ἐπὶ ταῆς καλαῖς πράξεσι, συν- 

χϑεσθαι δὲ, ἤν τι σῴῴλριε τυροδιτί πη , τότε δὲ εὖ- 

Φριαινομένους διωτελεῖν, ὅτων ὑγιοάμοβεῦ συνῶσιν, ἣν δὲ 

κάμη ὁποτεροσοῦν, πολὺ συνεχεστέρων τὴν συνουσίων ἔχειν; 
Ν 3 Ψ 537 »" ΩΝ ᾿ » ο“ο ᾽ 

πῶι ὠὡπόντων ετὶ μώλλον ἡ σπωροντῶν ἐπιμελεῖσθαι ; ου 
“ 7, ᾽ 7 7ὕ δι “ ΠῚ 

ταυτῷ σῳντῶ ἐπωφρόδιτα ᾿ διά γὙὲ τοὶ τῶ τοιϑυτῶ εβγώ 

ὥμω ἐρῶντες τῆς φιλίως καὶ χρώμενοι αὐτῇ εἰς γήρας 

19 διωτελοῦσι. Τὸν δὲ ἐκ τοῦ σώμωτος κρεμώμενον διὼ τί. 
5» , ὃν ε » ᾽ .“ ς » Ἀ ὡν, 

οντιφιλήσειεν ὧν ὁ παὶς ; πότερον ὁτί εὔὐτῷ μὲν νεέμεί, 

ὧν ἐπιθυμεῖ, τῷ δὲ πωιδὶ τὰ ἐπονειδιστότωτω ; ἢ δὶότι, 
ἂᾺ Υ 7 Ν » ἣ »“» 927 7 

ον σπεύδει σρωττείν σωώροω τῶν τὠ]οὠισίκων, εἰβγξεί μαλιστῶ 

Ν 5 7ὔ Αρς ΝΑΝ ͵ 

ὠρτους οἰκείους οὐὐστοὸ Τούτων. 

3 " ἂς »“»“"Ἢ » “ὕ 

ῳὡλλὼ σείϑει, διὼ τοῦτο μῶώλλον μισήτεος. 

ὉΓατῚ τὰ σοῦ “παἰδὸς καλὰ Ροϊυ]αῦαι 

τὰ ἡδέα, αἰϊοφυΐη τὰς ἡδονὰς τὰς ἑαυτοῦ 

νεὶ τὰ ἑαυτῷ ἡδέα εχρεξιαθ8πΠ1. 
παρά τι ποιήσῃ) Ὑπιεῆπ δηποίδηςξ 

νἰτὶ ἀοξὶϊ ρῥτοὸ σπαραποιίήσῃ τες [εἀ 
νεῖκε νυϊξαγεπὶ ψεγθϊ ποιϊοπετῃ, 
αὐἀμίϊεγανε, γαϊμοη φμά αὐ «ογὶ {ῥὲ- 
Οἰδη: σοηβσεγεγ ΔῸ ἤοσ ἰοοο 8] 16 ΠἈΠῚ 
εξ πποηεὶ τεέϊε ἢ πεο σοηνεηΐγε ἅ- 
μαρτάνειν, πλημμελεῖν Δαῖ σφάλλεσθαι, 
{ξ4 ροτίιι5 ἐχρεξϊατι ἃ Ἰεέϊογα πηοάιϊιπη 
Δἰταγα Γῇ, 400 ρΡυ]ογταάο πῖπαὶ ρΡοΐ- 
πε. ϑυρετεῆ αὐ σοηίαρίατη5 δα ΘΔ ΠῚ 
Πα Βοδεοηθηη, 408 ὄνομα παρῶσπε- 
“τοιημεένον ἀἰοίτατ Ὁ Ατηήζοίο]ε ᾿η ἈΠε- 
του οἶβ, ΟΠ ΠΟΙΏ6Π Δἰααοα ᾿πΠΊΠ}1- 
ἴδίυγ εἰ αἰνεγίατημ ἃ ῥγίοσα ἔουπηὰ Π 
ἀσοῖριτ. ΤῸΠῚ ἰΡΊΓΥ Ἰοοὰ5 ετὶζ νοῦς 
τεπάπι5 : πέσ σμηὲ σας αἰϊφιῖς, τείμέ 
τυμίπωδ, ἀμί τηογδμς ζογηιατε ἐπημίασές- 
γ ἀμί ῥμίογη μα ἑπετη αἰερηίημοΥ 

19. παρὰ τῶν σαιδικῶν) Ηδηο Βτο- 
ἄξει σοτγγεξεϊοποπη τεσερίς Ζευηδ. 
Ψυϊραίατῃ πέρα ψύεικς ᾿ητεγργοϊαίαῦ 

Καὶ μὴν ὅτι γε οὐ βιάξεαι, 

Ὁ μὲν γὰρ 

μἰγα λοηεμῆος ανογες, ὠβίαία εἰ σαπα 
απογὶς ἀοσμτπεηία. Ἐτδο 486 υἱέγα 11- 
οἴτα τα {ΠΠππὶ ἀπηογαπ Ρῥτγορσγεάϊα πίατι, 
ΟὈΓοοσπᾶ5 εῇξ 1 ἀϊπεβ. 8.εἃ οτηϊῆξ 
ἀοοσετο, τὰ παιδικὰ ἃ [οτὶ ριοτίθα5 Α- 
τίοἷ5 ἀϊέζα πη ἔα Π1Ὲ δἰἰα πὶ ἀπιοσγεηλ νεῖ 
ἈΠΊΟΓΟΒ, ΟἿΠῚ ΨὉ]Ρ ΑΓΒ Ποῖ ΡΌΘΓΟΠΥ 
ἀτηδία πὶ ἤρηϊβοει. ἸΙαιδικὰ ἀφροδίσια 
Η]ἰεγοηβ ἱ. 29. Γαπὲ αηπογες ῥμΟΥΟΥΉΗΣ 
ΝΕ] ῤιεγῖίθο, ΟΡΡΟΙΕΙ σοῖς σπεκνοσοιοῖς 
ἀφροδισίοις. 1π (Εφοποπι. 1; ΧΕ χϊ- 

14. παιδικὰ πρώγματα ἀϊσπίαγ, σὰ πὰ 
45 ἈπΊοΥ 15. ΡΆ ΘΓ] 5 οσσαραίυτ. 
Οειογαγτη {επίεπεδπ) ἰρίαπη ἰταδῖδῖ 
ΡΙαῖο Ρῃβθάγι {εξξ. 36. Ρ. 229. εἃ. 
Ἡεϊηάοτγβαπδ. 

εἴργει) Ἑάα. νεΐδγεβ νι ]οία πα εἴ 
γεῖν ὨΔὈεδηΐ, 

20. Καὶ μὴν] Εαά. νεϊεταιη καὶ μὰ 
σοστγεχὶς Βτγοάδους εἰ Οδῇδ]ο. Πεϊπάς. 
τηδγρο ΨἸ]οΙ, σα πῈ Ῥτῖπια ΒιορΠδηϊα-" 
πᾶ, Τεοποϊαν]δῃί5, γγεϊῆδηα εἰ Βᾶ-- 
οἰϊᾶπα ἀαΐ μεσητέον, 
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,ὕἷ « Ἰν ΝΝ 3 νΝ ΕΓ Ἐν. δὲ 7 Ἀ 

βιαζόμενος, εωυτὸν πονηρὸν ὠποδοιλνυει" ὁ δὲ πείθων, Τὴν 
-“ν ΄ ἂν γ],Ἰε Ν 

τοῦ ἀναπειϑομένου ψυχὴν διαφϑείρε. ᾿Αλλὼ μὴν καὶ 2ὶ 

ὁ ̓διμάταν γε ἀπεμπολῶν. τὴν ὥραν, τί ἀρ στέρξει 

τὸν πριάμενον, ἢ ὃ ἐν ἀγορᾷ πωλῶν καὶ ἀποδὶδόμενος : 

οὐ μὴν, ὅτι γε ὡραῖος ἀώρῳ, οὐδὲ ὅτι γε καλὸς οὐκέτι 
»" Ἧς σα », Ὁ“ ς »" ͵ 3 Ν 

κώλῳ, καὶ ἐρῶντι οὐκ, ἐρῶν ὁμιλέϊ, φιλήσει αὐτόν. Οὐδὲ 
ὮΝ ε -“ δὰ ΟῚ ς »“Ξ“΄ "-»"- » -»- 

γῶρ ὁ παῖς τῶ ἀνδρὶ ὥσπερ γυνὴ κοίνωνει τῶν εν τοις 
Ὁ ͵ »"» » Ν᾽ ͵ Ν ἐν: 

ἀφροδὶσίοις εὐφροσυνῶν, ἀλλὼ νήφων μεϑύοντω ὑπὸ τῆς 
Ε »Ἢ ψ ᾽ δ ᾽ Ν, 

ἀφροδίτης ϑΘεᾶται. Ἐξ ὧν οὐδὲν Θαυμωστὸν, εἰ καὶ τὸ 22 
« -»“:μὦ, 3 ᾿ ΕἸ »“᾿ ὩΡ Ὸ Ν "“" ΕῚ 

ὑπερορῶν εγγίγνετωι ὠὐτῷ τοῦ ἐράστουι. Καὶ σκοπῶν δὶ 
57 « ΕΣ 3 »"» Ἁ, Ἂς ἃ ΄ 

ὧν τις εὐροι εκ μὲν τῶν διὼ τοὺς τρόπους Φιλουμένων 
δὲ δὲ ΄ ΕΣ δὲ φ᾿ ᾽ δ »Ἥ ε Δ 

οὐδὲν χώλεπον Ὑεγενήμενον, εἰς θεὲ τῆς ὠνωίθους ομιίλίιωὼς 
ἔπ Ὁ 895 5 ΞΖ 5 

πολλὰ ἤδη καὶ ἀνόσιω πεπραγμένω. Ὡς δὲ καὶ ἀνε- 23 
͵7͵ ς ,. -“ Ἂς Ὁ» »Ἥ Ν “΄ Ἀ, Χ 

λεύϑερος ἡ συνουσίω τω τὸ σῶμῶ μῶώλλον ἡ τῷ τῆν ψυχὴν 
3 »" » “ Ν ε Ἁ λ. Δ 

ἀγώπωντι, γυν τοῦτο δηλώσω. Ὁ μὲν γῶρ παιδεύων 
ΜᾺ ἃ -“ Ν 7. Δ δ “ ͵7͵ 

λέγειν τὲ ὦ δὲ καὶ πράττειν δικαίως ὧν, ὥσπερ Χείρων 
ΑΝ ἢ δὶς 51 κ “ ε Ν » « ΕἸ 

“Καὶ Φοίνιξ ὑπ Αχιλλεως, τίμῶτο, ὁ δὲ τοῦ σώματος ὁρε- 
ϑ. ἊΝ .“ ΄ 3 ’ὔ 

᾿γόμενος εἰκότως ὧν ὥσπερ πτωχὸς περιεποιτο. Αεὶ γῶρ 
ν ρει Ν “ΠΛ, ἿΝ ΄ ἈΝ 

τοι τοροσωίτων καὶ προσδεόμενος ῆ Φιλήμιωτος ἡ ὥλλοῦ τί- 
͵ὔ »"-᾽᾿ » Ν ᾿ 

νὸς ψηλαφήματος τσαρωκολουϑδεῖ. Εἰ δὲ λωμυρώτερον 24 
Υ̓ ρἿ ς Ξ“ 

λέγω, μὴ ϑαυμάζετε. Ὅ τε γὼρ οἶνος συνεπωίρει καὶ 

ὁ δὲ σείϑων] Οοπηρατα ΠΙεγοηὶϑ ἰἰϊ. 
3. ΟΥτορ. 111. 1,.39. 

ΕΝ ὡραῖος ἀώρῳ] ΡΙαῖο ἱπ Ῥῃφάτο 

{ει 38. νεωτέρῳ γὰρ πρισβύτερος. συνῶν 

“ὐ5᾽ ἡμέρας οὔπε νυκτὸς ἀπολείπεται 

ἑκὼν, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνώγκης σε καὶ οἴστρου 

ἐλαύνεται, ὃς ἐκείνῳ μὲν ἡδονὰς ἀεὶ διδοὺς 
ἄγει (πι4}1π| ἀ αι ἡδίουξ ἄγει) ὃ ὁρῶντι, ἀκού- 

᾿ ον τι» ἁπσομένῳ. καὶ πᾶσαν αἴσϑησιν αἰ- 
σϑανομένῳ σοῦ ἐρωμεένου----τῷ δὲ δὴ ἐρω- 
μένῳ ποῖον παραμύϑιον ἢ ἢ τίνας ἡδονὰς 
διδοὺς ποιήσει πὸν ἴσον χρόνον συνόντι μὴ 
οὐχὶ ἐπ’ ἔσχατον ἰλϑεῖν ἀηδίας, ὁ ὁρῶνσι 
μὲν ὄψιν πρεσβυτί ἔραν καὶ οὐκ ἐν ὥρᾳ, 
ἑστομένων δὲ τῶν ἄλλων ταύτῃ, ἃ καὶ 

. λόγῳ ἰστὶν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπὲς» μὴ ὕτι 
δὴ ἔργῳ. 

23. λέγειν--εσράττειν}) ἘἈείριοἷς γετ- 

Ὀὰ ΠΙδἀϊ5 ἴχ. 443. μύϑων τε ῥητῆρ᾽ ἔμε- 
γνω, τορηκτῆρά Ζε ἔργων. 

σοι τοροσαιτῶν)] ϑιερῃδηὶΐ σοη]οξϊα- 
ΤΠ] τὶ αρ. ἱπιργοθάγαπε. βὐϊτοτεβ. 
Ῥτορίευ ἰοοιιπὶ ἤγαϊ!επὶ ΜΙεπιογδῦ. ἱ, 
2575 29. [εἀ 101 εἴ προσωιτεῖν σὸν ἐρώμε- 

γον. Ιοοὺβ ἴα Ὠαῦεὶ ἀβ εδάεπι γα : 
φώσκων ἀνελεύϑερόν σε εἶναι καὶ οὐ στρέ- 
πον ἀνδρὶ καλῷ κὠγασῷ, σὸν ἐρώμενον, 
ᾧ βούλεται πολλοῦ ἄξιος φαίνεσθαι, 

τοροσαιτεῖν ὥσπερ ποὺς τοτῶχ οὺς, ἱκε- 

σεύοντα καὶ ἜΤ τοφοσδοῦναι καὶ ταῦ- 

σα μηδενὸς ἀγαθοῦ. ἀδὶ μεταδοῦναι [οτὶ- 

Ῥεπάᾳσπῃ σεηίαϊ οἰ τ, πες πᾶ σοη͵]6- 
ἔϊυγοο δάπυςσ ρο ηἰζεῖ, ροβααδπι ἱερὶ, 
αὐ τοίοτιρπι Ὑ  εΚε δα εὰπὶ ἰοσὰπι. 

24. ϑαυμάξετε) Ταπῆϊπα εἴ τηλγρο 
ϑίερῃ, ϑαυμώξητε. 



τοῦ ΟΟΝΨΙΝΤΙ 

ξι τ ,5, τᾶς 7 ἮΝ Ν 9 75 Ε Ν 3 ͵ὔ δ δ 
ὁ ἀεὶ σύνοικος ἐμοὶ ἔρως κεντρίζει εἰς τὸν ὠντίπωλόν ἐρωτῷ 

δ ΘΝ 5: 7ὔ Ε ἧκ, ᾿ς Ν ε »" ε Ἃ “ 

25 αὐτῷ παῤῥησιάζεσθαι. Καὶ γὼρ δὴ δοκεῖ μοι ὁ μὲν τῷ 
2 »"᾿» ῳ» ᾿»» »" » “μ᾿ 

εἴδει τὸν νοῦν προσέχων, μεμισϑιωμιένῳ χῶρον εοικέναι. 
ε 57 2 -»“- » 

Οὐ γὰρ, ὅπως πλείονος ἄξιος γένητωι, ἐπιμελέιτωι, ἀλλ᾽ 
ε Ἄς ὟΝ 

Ο δὲ τῆς 
"ο»-᾽ 3 -“ ἐν 5 -" “ ἃ. 

μῶλλον ἔοικε τῷ τὸν οἰδειον οὑὙρὸν κε- 

.“ Ἴ -“ “΄ « »“- 7] 

ὅπως αὐτὸς ὅτι πλέστω ὥρονιον κουρπωώσεται. 
2 5 τ 

Φιλίας ἐφιέμενος, 
͵ » 7 - ΄ .«“ Ἂ Ἄγ Ρ᾿ 

χτημένω. Πάντοϑεν γουν Φερων, ὁ τι ὧν θύνητωι, πλείο- 
57 “Ὁ Ν ᾽ 7 Ν "ἢ Ν »ν »" 

ὥθγος ὥξιον ποιεῖ τὸν ἐρώμενον. Καὶ μὴν καὶ τῶν παιδικῶν 
., ν ς "ἂν ε « Ὡς 3 ““ 357 »ν» 

σώ μὲν ἂν εἰδ ἢ, ὅτι ὃ τοῦ εἴδους επώρκων ἄρξει του ἐρῶ- 
“» “4. ἂς 5. "7 ε εὐ τ αν ᾿, " ΑΝ 7 

στου, εἰκὸς αὑτὸν τώλλω ῥωιδιουργεῖν ὃς δὲ ὧν γιγνωσκη, 
.“ δ Ν Ν Ε ἣν “ ΄ δι 7 

ὅτι, ὧν μὴ καλὸς κὠγαϑὸς ἥ, οὐ καϑέξει τὴν Φιλίαν, 
-“ Ψ ΄»-" 5 -“ 3 -»- ΄ 

27 τουτὸν προσήκει μολλον φβετής ἐπιμελεῖσθαι. Μεγιστον 
ΕῚ ΕῚ ᾿» - 9 ΄ Ξ μιν 7 5 Ν 

δὲ ἀγωϑὸν τῷ ὀρεγομένω ἐκ παιδικῶν φίλον ἀγαθὸν 
Οὐ 

Ν “7 - Ἄν -» 3 Ν, Ν 7 

γῶρ οἰοντε “πονήρο, οὐὐτον στοιουντῶ ἀγουϑὸν τον συνόντῳ 

΄ « ΕῚ "4 οῖς ΕῚ »" 3 ͵ 

ποιήσασθαι, ὅτι ἀνάγκη καὶ αὐτὸν ἀσκέιν ἀρετήν. 

5 μ" 5 7 5 3 Ζ 

ἀποδεῖξαι, οὐδέ γε ἀνωισχωντίαν καὶ ἀκρωσίαν τπσωρεχό- 
5 »"» » μΝς καὶ »Ἥ 9 

28 μένον ἐγκρατή καὶ ωὐἰδούμενον τὸν ἐρώμενον ποίησωι. Ἔσι- 

Θυμῶ δέ σοι, ἔφη, ὦ Καλλίω, καὶ μυϑολογήσωι, ὡς οὐ 
3, » ἂν Ν -“, δι »" »ἅ 

μόνον ἄνθρωποι ἀλλὰ καὶ “εοὶ καὶ ἥρωες τὴν τῆς ψυχῆς 
ΕΝ . "»-Ὁ Ι! »"» -" 

Φιλίαν περὶ πλείονος ἡ τὴν τοῦ σώματος χρήσιν ποιούντῶι. 
Υ͂ νν ε Ἀ »“Ὕ » -»" »“ ΓΥΤΥ α 

29 Ζεύς τε γῶρ ὅσων μὲν Θγητῶν οὐσῶν μορῷης ἠράσϑϑη, 
͵΄ » “ἴ Ἂς Ν “ ἀνϑώ δὲ » 

συγγενόμενος εἴω αὐτὰς ϑνητὼς εἰνωι" ὅσων δὲ ψυχαῖς 
3 ͵΄ » 7 7 5 ) φ ε “Ἢ Ν 

ἀγωσϑείη, ἀθανάτους τούτους ἐποίει" ὧν Ἡρωκλης μεν 
» 9. ΌΝ ᾿ "7 ν ἢ 

30 καὶ Διοσκοῦροι εἰσὶ, λέγοντωι δὲ καὶ ἄλλοι. Καὶ εγὼ 
΄ 3 7 5 Ἂς »»"» ἊΨ 

δὲ ῷημι καὶ Γανυμήδην οὐ σώμωτος ὠλλῶ ψυχῆς ἐγεκῶ 

25. καρπώσεται) Ἐκ τηᾶτρῖηε ΘιΕΡἢ. 
τεάσχὶ πος σὰπὶ ΖευηΪϊΟ : ἀπίῃ 
γεῖο καρπώσησαι τενοσανὶξ ΥΥ̓ εἸΚα. 

6. ὅσα μὲν ἄν] Ηοος ἀεδεῖυτ ὙΥ̓ εἴ- 
ΚΙο ρτὸ νυϊζαίο ὅσα ἄν μὲν. Οαῇδ]ο 
ὅτι ὁ οτηῖῆε εἰ ἀεϊηάς ἄρξειν ἀεάϊε, 

29. ψυχαῖς ἀγασθείη] Ἑάά, νείε- 
ττη Ὠᾶπο [οτϊρίαταπη ρὑτὸ νυΐϊσαῖο 
ψυχὰς τενοσανῖς Ζεαπα. Ταπιηᾶ ἀ- 

γαϑαῖς δὐάϊξ, ἀγαϑείη εαἄεπὶ μαρεῖ 

[οτϊρίυπι, νεατα ἀεάϊς Ἡαϊεπῆς εἰ 
Οδδὶ. 

30. Γανυμήδην οὐ σώματος] Οοπίτγα 
ΡΙαίο ῬΗαρατὶ {εξι, 79. Ρ- 279. σότ᾽ 
ἤδη ἡ σοῦ ῥεύμασος ἐκείνου πηγὴ, 
ἵμερον. Ζεὺς Τανυμήδους ἐρῶν Φήμαφε, 

-σολλὴ ἄχος τυρὸς τὸν ἐραστὴν εἴ τὲς 
Ἰᾳυᾶ. 



σΑρΡ. ΜΠ. ΤΟΙ 

ὑπὸ Διὸς εἰς Ολυμπον ἀνενεχιϑήνωι. Μαωρτυρέϊ δὲ καὶ. 

τοὔνομω αὐτοῦ. Ἔστι μὲν γὰρ δήπου καὶ Ομήρῳ, 

, -- γάνυται δέ τ᾽ ἀκούων. 

Τοῦτο δὲ Φράξει, ὅτι ἥδετωι δὲ τ ἀκούων. Ἔστι δὲ καὶ 

ἄλλοθί που, 

--- πυκινὰ φρεσὶ μήδεα εἰδώς. 

Τοῦτο δὲ, αὖ λέγει, σοφὰ φρεσὶ βουλεύματα εἰδώς. Ἐξ 

οὖν συνωμῴοτέρων τούτων οὐχ, ἡδυσώμωτος ὀνομωσϑ εὶς ὁ 

Γανυμήδης, ἀλλ᾽ ἡδυγνώμων; ἐν “εόὶς τετίμηται. ᾿Αλλὰ 

μὴν, ὥ Νικήρατε, καὶ ᾿Αχιλλεὺς Ὁμήρῳ πεποίηται οὐχ 

ὡς παιδικοῖς Πατρόκλῳ, ὠλλ᾽ ὡς ἑταίρῳ ἀποϑωνόντι ἐκ-- 

Καὶ Ὀρέστης δὲ καὶ Πυλάδης 

καὶ Θησεὺς καὶ Πειρίϑους καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ἡμι- 

πρεπέστατα τιμωρήσαι. 

ε« ὦ ς “ ΕῚ ΕῚ μνς 

Θέων οἱ ἄριστοι υμνουντοι οὐ διὼ τὸ συγκωϑ εὔδειν, ἀλλᾷ 
ἮΝ Ν᾿ 86 3 ΄ ΣΑ͂ 7 

διὼ τὸ ἄγασϑωι ἀλλήλους, τὰ μέγιστω καὶ κάλλιστω 

καὶ Ὁμήρῳ] Ματρο ϑίερῃ. ἐν Ὁμή- 
ξῳ ἀαῖ, ααοὰ δἃιϊ τεοϊριεπάμπι δὰΐ 
πεποιημένον Τὰ ρρΙΕπάὰπὶ εἴ. 

εψάνυται δέ τ᾽ ἀκούων) ἙΔά. νειῖ. δ᾽ 
ὡκούων ὨΔΌεπι. Οείεγαπι ἴῃ Ἡοπλετο, 
ηπαΐοτη Ὠοάϊε Παῦεπιαβ, ποὴ ἐχῆασς 
Πεπη Ιοπίαπι, [εἀ 1Π|44. Ὑ΄. 405. γά- 
γυσῶι δέ τε τοῖς Ἐνοσίχγων, ΠΕΟ 8116- 
τατα ποάϊε εχῆσι, {εὰ 1]. Ὡ. 424. 
πυκινὰ φρεσὶ μήδε ἔχοντες, εἰ Ρ, 325. 
φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς. 

31. ὦ Νικήρατε)] Ησπο ἀρρεῖϊαΐ, 
Ὁ: Ηοπιετυσα ἰοἤεται ἰαπάδι, φαῖρρε 
Ἡοτπειϊσογαπλ οδγπλϊ απ Ρογ{Π- 
τῆῦτη. Μοπαῖι Ζευηε. 

οὐχ, ὡς παιδικοῖς ΤΙατρόκμλῳ) ΤΑΠρΙ 
ῬΙαΐοπετα ἴῃ ϑυτηροῖθο ο. νἱῖ. υὐἱ οἷ 
ἀς ΑσδιΠε; ἐσόλρησεν βοηϑήσας σῷ 
ἐραστῇ Ἰταπρόκλῳ καὶ τιμωρήσας οὐ μό- 
τὸν ὑπεραποθανεῖν ἀλλὰ καὶ ἐπαποϑα- 
γεῖν σεσελευτηκόσι. ΝΠ αυοὰ Ρ]αίο 
Ῥαϊγοοϊατη ἐραστὴν ἩΟΠ ἐρώμενον νε] 
“παιδικὰ ΔΟὨΙ]15 ἔαοῖς. Ἐασεγαῦ Δ ΟΒ}}- 
ἴεπι ἐραστὴν ΑΞ ΓΟ γὶα5. ααεια Ρ]αῖο 
Ἰθιάθτι τεάδγραϊς εχ Ἠοπῖοτο 1]. χί. 
86. αδὶ ἐἢ ἀε Ῥαΐτγοοϊο : πρεσβύτερος 
ἡ σὺ ἐσσί, “Ε(ςὨγ]ὰ5 τἀ πηθη ποπ ἴο- 

Ἰὰ5 ετγανῖς ἴῃ ϑοῖατε ΑΘ Π1}}15 εἰ ἀποτα 
ςτρα Ῥαϊγοοϊαπι, εὰ Ὠαθαϊς ἔεγα οτα- 
πὲς ροεῖας Ὑταρίοος Αἰϊίοος [ραυξη- 

ἴε5, αἰ ἐρτεσὶς ἀοουϊε ογπε δὰ 1ο- 
σου Ηοτηετι. Μοητοπεπι ΕἸ ΟΠΥ]1 
ἴῃ ΡΙαίοπε ναὶ οκεηδτιβ 40 αἰϊεπᾶ 
τῆδηὰ ἱπίεγίατα ρα ϊαθαῖ, αυᾶπὶ ἀε- 
ἕεπμάϊε Πεγης 1. ο. Ηϊο ἰάθπι σοπίγα 
Αἰΐοεσαπὶ ἰοοὰ πὶ Ρὶδίοπὶβ Γαϊρεέϊατα 
Βαῦεῖ, υδἱ εἴ ἀθ ΑσΒΠ]ε: διὰ σαῦτα 
καὶ σὸν ᾿Αχιλλέα τῆς ᾿Αλχήστιδος μᾶλ- 

λον ἐτίμησαν, εἰς μακώρων νήσους ἀσὸ- 
πέμψαντες. ἈΌΪ οὰπὶ 84 σοτηρδαζγαῖῖο- 
πεῖ ΑἸοεπιάϊς δαμθῆῆεε Ἰυνεηὶρ 
τὰατι Βτ. Α. ννοϊῆυς; ἢδτπι Ἔχογίαβ 
εν, αἱ ποιήθῃ 'ἰπ Θέτιδος τιαίατγεξ, 
Οοπίτα ἤεγῃς νεῦρα τῆς ᾿Αλκήστιδος 
αὐ οχ ἰῃτοτροϊδίίοπε τηδηϊείξα Ρτος- 
ἔεξϊα εὐϊοϊεπάα σεηία!. Αἵ βθεὶ μος 
τηϊηΐ της ροϊοίς αἰ ἰανὶτο ᾿ρίῸ ΡΙαἴο- 
Ὧδ, 4ὰϊ ΑΟὨΙΠΠ]δπὰ, αὐ ἀπηαπατα, αὉΪ 
ΡΓῸ ἃπιᾶΐογα τηογίετη ορίανγογιξ, σοτα- 
Ῥᾶταϊ εἰ ργϑείετε 6χ ἀδβογαμῃ Ἰυάϊοῖο 
ΑἸοΘΠΙάϊ, ααδ8 ἕνεκα ποῦ ἔρωτος, αἴ αἷζ 
Ρ]αῖο (εξὰ. 3. 1. 6. Ῥτορίευ ἀτπόγασα ἴπ 
τηατίτατα του ΠΌΤ; ΕἸΡῸ ΔΠΊΔ 5) ΠΟῸΠ 
δτηδία, τηοσῖϊ ες οὈζα! εις. Οεἴεγαμλ 
σαιδικοῖς ΡΙὸὼ νυϊρᾶῖο σπαιδικῶς ἀεθεῖας 

οοττξδιοηιὶ Η, Βίθρῃδηὶ, ργοθαΐφο εἴ- 
ἴᾶγα ἃ Ναϊοκεπαῖῖο δὰ Οδ] τι. ΕἸεξ- 

ν 210. 
Πειρίθους] Εχ 7υηιπα Πειρίϑεος 1τ9- 

γοοαγῖς Ζευης. 



1ο2 ΟΟΝΨΥΙΝῚΙ 

» »“ Ψ ΄ ᾿ς "» ἣν 7 " 32 κοινὴ διαπεπρᾶχϑαι. τί δέ; τὰ γὺν καλῶ ἔργω οὐ 
7 δ «“ : ΝΣ, 5 7 ἘΝ .“Ὁ -ὦ 

πῶντ᾽ ὧν ευὐροι τις ἐνεκὼ ἐπῶϊνου ὑπὸ τῶν καὶ πονέιν καὶ 
4 ε "Ὰ -ν Ψ, αὐ ἙἙἉ. »" 5 Γ᾿ 

κινδυνεύειν ἐθελόντων πραττόμενα μώλλον,ἡ ὑπὸ τῶν ΕΟ 
΄ - Ν » ΕἸ 5 ν «- οΚ ,᾽ 

ᾧμένων ἡδονὴν ὠντ᾽ εὐκλείας αἱρεῖσιϑωι : κωὶ τοι Παυσω- 
ὃ, ἭΝ.) 7 -Ὁ δ ν᾿ ς΄ ΕἸ 

γίως γε, 0 Αγώϑωνος του ποιήτου ἐραστής, ἀπολογούμε- 

γος ὑπὲρ τῶν ὠκρωσίο, συγκυλινδουμένων εἴρηκεν, ὡς καὶ 
ν ΕΣ 7 Δ ΄ 5 δι. ἊΙ 

στρωτευμῶ ὠλκιμώτατον ὧν γένοιτο ες στωιθικῶν τε καὶ 
Β τ 7 ΝΥ Ὰ 3) Ε ὰ -δαν 

ϑϑερώστων. Τούτους γὙῶρ ὧν εφή οἴεσθαι μαλιστω αἰδέϊ- 
ν᾽ ΕἸ ͵ » 7ὔ Ν ΄ ΕΣ ς 

σθαι ἀλλήλους ἀπολείπειν" Θαυμωστὼ λέγων, εἰγέε οἱ 
ψ 5 » Ν ΕἸ »" ᾿ 5 ΄ δ 

«ψόγου τε ὠῷροντιστειν κωὶ ὠνωισχυντειν πρὸς ὡλληλοὺς 
δ 7 - Ψ, 5» 7 υ 7ὕ »" 

ἐϑιζμενοι, ουτο! μώλιστω αἰσχύνοντωι ὠἱσχρὸν τι πόοίειν, 
7, Ἀλχε Σ ς -“ ᾽ 2 “ 

34 Καὶ μωρτυριω δὲ ἐπήγετο, ὡς ταυτῷ εγνωκοτες εἰεν καὶ 
- ᾽ "»ο 7 “ ., 

Θηβαῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοι. Συγκαϑεύδοντως γοῦν αὐτοῖς ὅμως 

παρατάττεσιϑαι ἔφη 

τοῦτο σήμέιον λέγων 

νόμιμω, ἡμῖν δι, ἐπονείδιστω. 

32. Παυσανίας) ἘΠ ὁ ἐκ Κεραμέων, 
αἵ ἀρρε αὶ Ρ]τοηΐβ Ῥγοίϊαθοτγαβ Ρ. 97. 
εἰ ΖΕ] ̓Δηὶ ΜΝ. Η. 11. 21. ΡΊατο Ἰθ᾽άεη 
᾿Ἀρδιῆοπεπὶ Ρααίδηϊε αἰπάξητεπι ἀε- 
Πρηαῖ Π5 νεγοῖβ : χαὶ μετὰ ἸΤαυσανίαν 
γέον ἔτι μειρώκιον, ὡς μὲν ἐγῴρμαι, καλόν 
σε κἀγαθὸν τὴν φύσιν, τὴν δ᾽ οὖν ἰδέαν 
σπώνυ καλὸν----ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομεω αὐτῷ 
εἶνα ᾿Αγάϑωνα καὶ οὐκ ἄν ϑαυμάξοιμι, 
εἰ παιδικὰ Ἰταυσανίου τυγχάνε: ὧν. Ῥετ- 
τίπει πατγγαῖῖο δά ΟἸγγηρίδάϊβ 9οο. 8π- 
ὩὰΠῚ 1. Οείειαπιη Παυσανίας γε ὕΤῸ 
γυϊραῖο σε ϑιερῃαηπίαπα εσυπηάα εχ 
Ατῃεποὶ ἰοοο Ρ. 216. ρούαϊς ρΡτὶ Πηἃ. 

33. μάλιστα αἰδεῖσϑα) ΑἸΠΕπερὰ5 
Ἰ. ο. Ροίαϊξ εχ ἢ. 1. μάλιστ᾽ ἄν αἰδεῖ- 
σϑαι ἀλλήλους ἀπολιπεῖν: φοῇετίο- 
τεπὶ νατιεϊδίε πὶ ργοθανοτ πὶ δαὰ]- 
ἄστη. 

34. Θηβαῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοι] ἸΠΟτα 

ἔαϊς ἱερὰ φάλαγξ ἀϊξζα, ἀε 4ὰὰ Ατῃ6- 
Ὡδοὰ5. ΧΙ. 2. Ρ] αἴάτο 8. Ρεϊορίξ 
ο. 2. Οοπῆρατγα εἰἰαπι ἐΒ] απὶ Γ. Η. 
ΚΠ. 5. Εἰδογατη ἀπιογεβ παιδικοὺς 
πᾶΙγαΐ ἰρίε Χεπορῆοη ἀε [μἀσεά, Βερ. 
11. 13. 

συγκαϑ)ϑεύδοντας) Ὑυϊραΐατα ποηηὶ- 

Ν ἃς » Ν 5 ᾿- ᾽ν δ 

τὼ παιδρκὼ εἰς τὸν ὠγωνω, οὐδὲν 
“ἶ 3 ΄᾿ Ν δι “ 
ὁμοίον. Ἐκείνοις μὲν γῶρ ταυτῶ 

“» ΎΥΝ, « Ν 

Δοκοῦσι δι ἐμοῖγε οἱ μεν 

δίνη (ἀ ΟΪ αἴατῃ ἀϊσαπί, ααΐ ἐχ- 
σαΐαπι σὰπῃ ΒΑσΠΐο εἰ. ΝΥ εἠΚίο) ἀδπι- 
ῃᾶνῖς συπὶ ϑίθρμπαπο εἰ [ροποϊανῖο 
εἴίατη Ζεῦπε : τείογίαγ ρο Π5 πιδίοα- 
Ιὰτη δὰ ρίεγοβ ἰὴ νοσᾶῦα!ο σαιδικὰ 
᾿πτε! Προ ηάο5. 

οὐδὲν----δμοιον} ῬτΟ ἀτραμηεπίο. ρΡο- 
Πδη5 νοὶ αὔξδγεηβ Ἴχειηρίαπη μἷαπα 
αἰ ΠΠ πλῖ]ε. εἴ 

νόμιμα} Ἰαίτατγ Ἰορα] τεῦ δὲ τηότα 
Ρυδ]οο Ὠοηεῆα, πο παΐωτα. [δὲ βὶ- 
τὰ σαιδερασταὶ ἀϊοὶ ποπ ροϊαηξ ἀναι-- 
σχυντεῖν πρὸς ἀλλήλους" [εἀ ἰἄτηδπ ἴΠ- 
εἢδ Η1Π|5 δαγοτίθιι5 δ ααϊὰ ἀιβηθπεῖδα 
εἰ Γαίρ᾽ οἱοηΐθ. πταταθο, αδἱ ἴπ αἀἰ[οτὶ- 
τῆεη ἀπιού δάἀἀποίζαγ, νἱάδτογ Χεπο- 
Ῥῃοηῖι. Θυοά νεῖοὸ Ψν εῖῆζα ρυταθδὲ, 
ΠΟΩ ἴῃ ἢ ἱρῆϑβ νει ]β γα! οηετῃ εἢδ, 
Ρτορῖεγ φαᾶτη ἀγσαγηθητα πὶ ἃ Ραυία- 
πἰα ροπίαπι ἢἤτ ἱπυργοθαηήυτα, [εὰς 
τεϊατατίοη δ τι ἀθπγα πὶ σοπτι ποτὶ νος 
Τεηαεητθι5 δοκοῦσι δ᾽ ἔμοιγε εἰ οεῖ. 
νἱάείατ νίγατα ἀοέϊα πὶ ἴῃ δ ΠΏ. Ἔτγο- 
ταπὶ ἱπαχιθξ τἰπιοῦ (ατὶ5. ἐπα Ὁ}}}5 ἀἋ 
Ὠοπογα ΡΟ ΟΡ Ϊε ϑοογαίιοβθ, τα 
ἴτα, ᾿πᾳαΐτ, ϑοογαίεβ. Πσηϊβοαγεῖ, Πο- 
πεῆατα ἢ} παῖωτγα εἴς, δα εαηάφεῃ 
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-» »» " Χ 

πτῶρ ταττόμενοι ἀπιστοῦσιν ἐοικένοι!, μὴ χωρὶς γενόμενοι 
᾿ς ΟΝ ἜΝ ἈΕῚ [4 ΝΣ » 3 “Ὃ’ » “ὦ Ἃς 

οἱ ἐρώμενοι οὐκ ἀποτελῶσι τὼ τῶν ἀγαθῶν ἀνδοῶν ἔργώ. 

Λακεδαιμόνιοι δὲ οἱ νομίζοντες, ἐὼν καὶ ὀρεχα" ἢ τις σώ- 88 
ἡ ἊΝ 53, »ο»“" » “ -»“ »-ἅ;, 

Μβατος, μηδενὸς ὧν ετὶ κωώλου κογ ον οῦ τουτον τυχεῖν, 
“ ᾿ ς 5 Ξ ΕΙ ἃς ᾽ 7 «ε 

.οὕτω τελεὼς τοὺς ἐρωμένους ἀγαϑ' ους ὠπεργάζοναι, ως 

᾿ Ν ΠΝ ζΖέ ΟῚ ΤΆ -“" "». - Ζ θῶ -“ 

Φίουι ββέτω ζένῶων, ἑ(οὺν μῆ εν Τή οὐυτή πόλει τὠχκζωσι τῳ 

3 -“Φ0 δ“ ΝΟ Ὁ 3 ΄ Ν 
εραστη, ὁμῶς οἰδούῦντωι τοὺς σωρόντῶς ὠὡπολείπειν. Θεῶν 

ἐν Ὗ ΕῚ πΙ Ἂς, Ὅ“" 23 ἈΝ 

γὰρ οὐ τὴν ᾿Αναΐδειων, ἀλλὼ τὴν Αἰδῶ νομίζουσι. 
“ 23. ͵ Ν ῳ Ν φ: 

ποῦμεν δ ἄν μοι πώντες ὁμόλογοι γενέσιϑιοι, περὶ ὧν 

λέγω, εἰ ὧδε ἐπισκοπώμεν, τῷ σπτοτέρως ποιδὶ ζιληϑ έντι 
»-" 27) ᾿, ΩΣ ͵͵ Ἂ ὙΆ4 ΩΣ 3 

μμώλλον ὧν τις πιστεύσειεν ἡ χρήμωτω ἡ τέκνῳ ἡ χάριτως 
ἀ δ᾿ γον ᾿ Ν 5“ Ν τ 

παρωκατατίϑεσθωαι. Ἔγὼ μὲν γῶρ οἴμνωι, καὶ αὐτὸν 
Ν » ὯΝ Ὅν. 9 Υ ε ΄  λᾺ ὃ-. -“7΄ »"» 

“τὸν τῷ εἰθει τοῦ ἐρωμένου χρώμενον μῶλλον ὧν ταῦτω τῷ 
ΧΝ Ν τὶ 7 -“ ΄ν " " 

τὴν ψυχὴν ερωσμίῳ πιστεύσωι. Σοΐ γε μὴν, ὦ Καλλίω, 87 
»" 27 ΓεῚ 'ς, -»“" ἤ 58 5 - Ε 

δοκέϊ! μοι ἄξιον εἶναι καὶ ϑ εοῖς χάριν εἰδένωι, ὅτι σοι Αὐ- 
3 32 ϑρλῦ ς Χ Χς ΄ ᾽ 

τολύκου ἐρῶώτῶω ἐνεβωλον. Ὡς μὲν γῶρ φιλότιμός ἐστιν, 
“ ὰ -“ -“ ω “ "δ 

εὔδηλον, ὃς τοῦ κηρυχθῆναι ἐνεζοῶν γῶν σωγπκρωώτιον, στολ- 
΄ς ᾿ ͵΄ Ἄν 4... 3 “ΝΑ 

λους μὲν πόνους, πολλῶ δὲ ὠλγή ὠνεέχετωι. 
᾽ ᾿ς ͵ ς ἢ Ν ἊΝ Ζ΄ 2 5 3 

οἰτὸ μή μόνον εὠὐυτὸν καὶ τὸν τσώτέρω κοσμήσειν, ὡλλ 

τετὰ Ρτὸ ουὐαΐίαπε οἰν]ατ5 Ἰεσῖ 5 νεὶ 
τατρετῃ εξ νεὶ ποπεῆδπη. Θαυϊάπιὶ 
ΘὩΪπὶ ϑοογαῖθβ που εἴ ἀρηονὶ ταῦτα 
1 οἰν το θι5 στθοοὶβ ποπείξα νοὶ γὴ]- 
πὰ Ὠοηπεῖϊα Ὠδθετῖϊ, ἄς αϊθὰ5 ᾿εσὲς 
Ατείσξο δ τεῦ παϊαογεηι ἢ Ηος ἢ ἔαυϊὰ 
ϊο ετἰὰπὶ Ῥσοίεῆῃις ϑοογαίεβ, ἰάεο 
᾿οἢ Ροῖείξ ἢξο ἀερθεῖ νἱάεγὶ Πρηὶῆ- 
οαἤξε Ὠοποίζαση πἰἢ}} εξ παίΐυτα. 

35. Λακεδαιμόνιοι] ΝΊάς τιοῆταπι ἀδ 
ΒδΘΡΟΘΙ. Τιςεά, 11. 13. Ῥεγὶζοπίαπι δά 
ΖΕ απὶ Ψ.. Η. 11]. 12. 

᾿ πόλει] Οὐπὶ εχίτα ρϑίγιαπὶ ατοὶ 
Τοοῖθα Τα σσυτγταγ. 114 ΠΙσεῦϊε ἀδέεη- 
ἄεγα νοσϑΌυ] πὶ ἱποϊ αἴ πὶ ἃ [8 προ, 
αυἱ χώρᾳ ἴηι} }Πρὶ πιαὶεθαι. Δηΐε τῷ 
ἐραστῇ οὐτὴ Τεοποϊανῖο ὙΝ εἰ 5 σὺν 
ἐπίογαϊς, σαοά Ατιϊοὶ ἴθ Ποο σέπεγα 
ογατοηΐβ ΟΠἸλἰττηϊ, 

ὅμως) Οὐπὶ Βασῆπίο ἴα [οτῖρῆϊ 
Μ εῖκε, ὁμοίως γαϊπὰς. αβιαταπὶ ἀς- 
ἔεηαϊς Ζευης, 

σὴν Αἰδὼ] Εἀά. νεῖξ, αἰδῶ. 851ὰ- 
ἴὰαπιὶ Ριυάοτία εχῖγα τεῦ [ἀσεάξ- 
ΠΊΟΠΕΠῚ πηοπηοταΐ Ρασΐδηϊα5. [δσοη. 
ς. 20. 8εἀά εἴίατι Αἰ βηΐβ ἀγα [αὶ Ῥα- 
ἀοτὶ ροῆία, τεῆς εοάετη. ἴῃ Ατεῖο. ο. 
ΧΥΪ, τ. δεὰά Χεπορῃοη ἤτηὰ] ἢἤρα- 
ταῖβ ἰοσυῖαβ εἢ. ἱπιραάεητχίαπι οηΐπλ 
ἔεσεγας δηΐθᾶ πηϑίγοτη ἀπ οΓα ΠῚ Ρθ8- 
ΤΙ] ΠΤ. 

36. ἐπισκοπῶμεν) Ορίδιϊνι πη τηο- 
ἄππιὶ ταῖϊο Ἰοᾳαεηάϊ ροίξαϊατε νἱάες- 
ἴΌΓ, 

σισπεύσειεν----π ἀρακοασασίϑεσθαι) ἔδ- 
ἄθπι οἱ Ἰοουῖο ΜουπογδῸ]}, ἱν, 4» 
17. 

χάριτας] Μιπίπηθ Τὰ πὶ τὰβ 68, 

ααϊθὰ5 πιαχίτης αυηπ6 ἀεϊεέϊαξατρ 
ατὶ οεηίοι 1 η56, {εὰ σταία οὶ θεπηε- 
Βοϊᾶ. 

37. εὔδηλον] Ταπίϊπθ ἄδηλον (4- 
ἢδ]ῖο οατπὶ βγοάδεο σπατανῖ ἴῃ οὐ» ἄ- 
δηλον. 

ο 

Δο- 36 

Εἰ δὲ οἱ- 38 
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ἱκανὸς γεύδενθοι; δ ἀνδράγαϑίαν καὶ φίλους εὖ ποι- 
ά 

εἶν, καὶ τὴν πατρίδα αὔξειν, τρόπαιω τῶν πολεμίων ἱστά- 

μένος, καὶ διὼ ταῦτα περίβλεπτός τε καὶ ὀνομαστὸς 
3 » .« 5 νζ »Ἂ»" ᾿ 

ἔσεσϑαι καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πῶς οὐκ 
3, Ἴ" « ΓΤ -: »-»- » "» Ας " ͵7 

οἴει αὐτὸν, ὄντιν ἤγοιτο εἰς ταὐτῷ συνεργὸν εἰνωί κράτι- 
»“Ὗ᾽ »" ΕΝ ΩΣ τε “, α' 

29 στον, τοῦτον Τῶις μεγίστωις ὧν τιμῶις τῦεριεσίν Ε; οὖν 
͵7 5. Χῇ - »" Φ 

βούλει τούτῳ ἀρεσκεῖν, σχέπτεον μὲν σοι, τοιῶ ἐπιστά- 
»“ « Ν 3 ΄ ; ᾽ 3, 

μένος Θεμιστοκλης ἐκανος ἐγένετο τήν Ἑλλάδα ἐλευθε- 
"»"- ΩΝ Ἁ »Ἃ"»"»᾿, 3 Χ "“ ᾿᾿ 

ρθουν σκέπτεον δὲ, σπόώ ποτε εἰδὼς Περικλήης κράτιστος 
» »" ͵΄ “ 5 ΄ Ά »" 

ἐδόκει τῇ πατρίδι σύμβουλος εἶναι" ἀϑρητέον δὲ καὶ, πῶς 
΄ 7 

ποτε Σόλων Φιλοσοφήσας, νόμους κρατίστους τῇ πόλοι 
΄Ζ ΠΣ »»" ᾿Ὶ ἐν "“" ΄ ᾽ “ 

κατέθηκεν" ερευνήτεον δὲ καὶ, ποίώ Λακεδαιμόνιοι ὠσκουγ- 
. ΟΜ « ᾿ Ἂ 

τες, κράτιστοι δοκοῦσιν ἡγεμόνες εἶναι" πρόξενοι δὲ καὶ 
7 2Ν Ν Ν « 7 ᾽ν δα ε ν 

40 καταγοντωῶι Φεὶ παρῶ σοι οἱ κράτιστοι ὠὐτῶν. Ὡς μεν 
εἰ «ς Ζ7΄ Ἄν ἍΝ, ᾽ 4 ΕΑ, ᾽ 7 - 

οὐν σοι ἡ πόλις τῶχυ ὧν ἐπιτρέψειεν αυτήν, εἰ βούλει, ευ 

ἰσϑι. Τὼ μέγιστα γάρ σοι ὑπάρχει. Εὐπατρίδης εἴς 

ἱερεὺς Θεῶν τῶν ἀπ᾽ Ἔρεχιϑέεως, οἱ καὶ ἐπὶ τὸν βάρβαρον 

38. σρόπαια τῶν πολεμίων] Δ απτὶπᾶ 
τρόπαιον, ἀεῖὶπάε πόλεων εἀά. νἱτ πὰ 
εχ ΕἸθΙὶ νεγῆοης οοτγεχὶς ΒΙΈρἢ. 
[εσαηάδ. 

ἡγοῖτο) Οδίζα]ο ἡγεῖτο ἀδάϊτ, ΕἸΤΟΓα 
ΟΡΕγάγῃ ΠΏ. 

39. Περικλῆς--οἰδόκει)] ΜΙοτιιια πὶ 
Ῥεογίοϊαπὶ ἴα ἤρηϊβοας Χεπορῆοπ 
Ποο τεπΊροτα, ἱ. 6. ΟἸγτηρ. 89. ἅΠη0 
4. ὈΟοηίῖγα τηδ]ε Ρ]αῖο ἴῃ Ργοΐαρογαᾷ, 
(σαπιὶ 4ὰο ϑοογατεπὶ ἔδοϊς Ἰοαυξηῖθπ 
ΟἸγτρΡ. ὃ9. Δπηο 3.) Ρ. τοῦ. ἐπεὶ Πε- 
ρικλῆς ὁ τουτωνὶ σῶν νεανίσκων σ'ατὴρ, 
τούτους ἃ μὲν διδασκάλων εἴχετο, καλῶς 

παὶ εὖ ἐπαίδευεν, ἃ δὲ αὐτὸς σοφός ἐστιν, 

εὔσε αὐτὸς σαιδεύει οὔχε τω ἄλ. λῳ τἄρα- 

δίδωσι. Ῥετσϊετα ἰἀπηααπλ νἱνεηῖοτα 
ποπηϊπανὶῖ, Ἰᾶτα ΟἸγταρΡ. 87. 8Π00 4. 
τηογία τα, αἴ εχ ὙΠυονάϊάδ ἴϊ. ὅς. εἰ 
ΑἸ Πεπθὸο ν. Ρ. 337. οοῃῆϊδι, 

ἐρευνησέον δὲ καὶ) πτὶπα καὶ οτηῖ- 
ῶι. 

στρόξενοι] (1188 'ἴπ οτατίοης δὰ [.- 
οεἀξεπηοηΐος ἀρὰ Νοβτγατη Ηεϊ]οηΐο, 
ΥἹἱ, 3, 4. τὴν μὲν προξενίων ὑμῶν οὔκα 

ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πατρὸς πατὴρ «α- 
σρῴαν ἔχων παρεδίδου τῷ γένει. 

40. ἱερεὺς ϑεῶν Τπτο ρας σετε- 
τοπ εἰ Ρτγοίεγρίπαγη, 465 'ἴπ [δογῖς 
ΕἸοαβηΙϊ5 ἃ0 Ετεοδίῆεο ἱπβίτατ οο- 
Ἰεραπίωγ, 6 Ετγεοπίῆεο πα] ]ὰπὶ ἴ6- 
ΠΙπιοπὶ απ ῥτθοΐεγεα αἰαὶ Οτατα- 
τὰ ΗΙογ. Πεογαπὰ Ρ. 104. 4δπὶ 
Ἰαυάαγις Ζεαπο. Επυϊάεπι ᾿Ἰδοσ απ 
δτίαπῃ ἰητ}}ρὶ ραῖο, ποη ΤΟ] πὶ ἰάεο, 
αποά Χεπορμβοη ἢδτὶπι δας, πο5. δὉ 
Ἐτεσμίπεο μτίπιατα ΡαὈ] θα. ουϊτοῦ 
ἄεος οὰπὶ [Ιδοοῆο ΑἰΠϑηϊεπῇθιβ δὰ- 
χιϊο ζαϊ δ, [εὰ τηονεῖ τὴα εἰίαπὶ ἰο- 
οὐ58 Επρο]άϊς ἰη Ὀιραϊαιίίοπς ἀς 
τεπηροῖε Χεπορδοπίεϊ Ὀἰαϊορὶ ροῆ- 
ἰὰ5, 101 οοτηΐου5 ΗΙρροπίσατι (]- 
Ἰῖδθ ραῖγε ΠΊ ἱερέα Διονύσου νοσανῖῖ. Δα- 
δοῦχος ΟἈΠ11ὰ5 εἴ ἴῃ ΧΘπορμοηῖς Η, 
οἵ, Ἰ. ὁ, 

ἐσὶ τὸν βάρβαρον) Χεῖχοτα, σὰπὶ 
΄ὰοὸ Οτεοῖβς δά ϑαϊαπλῖηα ρα τα 
πᾶναὶς οομητηϊτθητ 5 Πεος ΕἸεαῆ- 
πῖοβ οαπὶ [ΙΔσοῆο δυχίϊο νςηϊἴξ Ὡᾷτ- 
της Ἠετγοθοῖμ5 αἰϊΐααυςι 



ὍΛΑ Τν ἢ τοῦ 
»» ᾿ς "»Ὁ-Ὁ 3 Ὁ « »ς 

σὺν Ἰώκχῳ ἐστρώτευσαν" καὶ γνὺν ἐν τῇ ἑορτῇ ἱεροπρεπέ- 
"»"Ὃ- ἡ » “ "Ὁ » 

στατος δοκεὶς εἴνωι τῶν τπρογεγενήμενων, καὶ σωμω ἀξιο- 
»» 5 "»“΄ »" »Ἱ « Ν λ 

πρεπέστατον μὲν ἰδέιν τῆς πόλεως ἔχεις, ἱκανὸν δὲ μό- 

χϑους ὑποφέρειν. ἘΠ δὲ ὑμῖν δοκῶ σπουδαιολογῆσαι 4 
»“ ΕΝ Ν ΕΣ ΄ λ » ΄ 

μῶώλλον, ἡ πάρω πότον πρεπεί, μηδὲ τουτὸ “᾽αυμάζετε. 
δε Ἢ ͵ ἰών: » - ᾽ "ἢ 

᾿Αγαϑῶν γὰρ Φύσει, καὶ τής ὠρετής Φιλοτίμως εφιεμέ- 
ΕΙ Ν Ἀ » ε Ν 

γων ἀεί ποτε τῇ πόλει συνεραστὴς ὧν διατελῶ. Οἱ μεν 42 
Ν 3 »“ «ς ΄ ΄ « ΕῚ ιν ὦ 

δὴ ἄλλοι ταερὶ τῶν ῥηϑέντων διελέγοντο, 0 δὲ Αὐτόλυκος 
»“" « υλ λ »Ὕ 

κατεϑεῶτο τὸν Καλλίαν. Καὶ ὁ Καλλίας δὲ ταρορων 
» ᾽ "»"Ὃ “" 3 » Ἃ “) ΄ 7 

εἰς ἐκεινον εἶπεν, οὕκουν σὺ μέ, ὦ Σώκρατες, μωστροπεύ- 
- ὦ ῳ Ε) 

σεῖς πρὸς τὴν πόλιν, ὕπως πράττω τὼ πολιτικὼ, καὶ ἀεὶ 
Ε] Ἂς “ ,γ»»-“ Ν νῷ ΤΣ] ΩΣ ΕΝ Γγ δ... βο Ἀ 

ὥρεστος ὦ αυτή. Ναὶ μὼ Δί, εῷη, ἥν ὁρωσι Ὑὲ σὲ μή 43 
- -" 5 δ ὮΣ 29) » “« 3 ͵7 ς λ 

τω δοκεῖν, ὠὡλλώ τῷ οντι ὠρετής ἐπιμελούμενον. Ἡ μεν 
Ἂς 3 ΄ « Ν [ω ς 

γὰρ ψευδὴς δόξω ταχὺ ἐλέγχεται ὑπὸ τῆς πείρως" ἡ δὲ 
- ἴς Σ ΕΝ Ν Ν 7 » ΕΣ »":» 

ἀληϑὴς ἀνδοωγωθίω, ἥν μὴ Θεὸς βλάπτη, ἀεὶ εν ταις 
΄ Ν ΕΣ ΄ 

πράξεσι λωμπροτερῶν τὴν εὐυκλείων συμπαρεχετωι. 

ΘΟΑΡΤΙΤ' ἸΤΧ,; 

ΟΥ̓́ΤΟΣ μὲν δὴ ὁ λόγος ἐνταῦϑ ὦ ἔληξεν. 

δὲ (δὴ γὰρ ὥρα ἥν αὐτῷ) ἐζανίστατο εἰς περίπατον" καὶ 

Αὐτόλυκος 1 

ὁ Λύκων ὁ πατὴρ αὐτῷ συνεξιῶν, ἐπιστραφεὶς εἶπε, νὴ 

τὴν Ἥραν, ὦ Σώκρατες, καλός τε κὠγωϑθὸς δοκεῖς μοι 

ἄνϑρωπος εἶνωι. , 

Ἔκ δὲ τούτου πρῶτον μὲν “Φρόνος τις ἔνδον κατετέθη, 

ἔπειτω δὲ ὁ Συρωκόσιος εἰσελθὼν εἶπεν" ὦ ἄνδρες, ᾿Αρι- 

ἐν σῇ ἕορτῇ)] Μαϊε ἀε Ῥαπδιῃεπεοὶβ 
ΤΡ ἶβ΄ ἰηϊεγργείαῖαγ Ζευπε; τεέϊε 
τὰ ᾿Ελευσίνια ᾿πτε! 11 ὙΥ εἶκε. 

σῆς πόλεως) Ρτο τῶν πολιτῶν ἀϊξϊατη 
Ἰητεγργοιδπίαγ. 

Οᾶρ. ΙΧ. τ. ἅδη γὰρ ὥρα ἦν αὐτῷ] 
Ἐχ Ἰερί ας ΓΟἸ]ΠἸσες συπηπαῆιοῖβ, αᾶ5 
τείριοἰέθαιν ἴτε [ἀργὰ σαρ. ν]]]}. Γεξὶ, 
37. πολλοὺς μὲν πόνους, ““ολλὰ ὃ ἄλγη 
ἀνέχιτωι. ϑεὰ ἤτη] εἴδη Χεπο- 

Ῥῃοπεβ ἱπρεηϊαπὶ ρα άἄουὶ Αὐτοϊγοὶ 
οοπία]!αϊς, πα Ἰσεηατη Πατίτα ἐχ Ὠϊ θεῆς: 
ἀλη δα! ρίοεγεϊ ρα θυ ἸΠΡΈηαι5. 

2. ϑιοόνος) Τοτὰπὶ ἤὰηο Ἰοοαπῃ οἵ 
νεῖρα ἥπρυϊα αἰ ρεπτεγ ἢ] γανὶς 
ἀοέϊα5 νὶτ, Βαετρετ, ἴῃ ᾿ἰρεῖ]οὸ ψετ- 
ΠΆσΌΪΟ : ΨΟυΓΠᾺ] ἀδ5 Πα χὰβ πὰ ἀεγ 
Μοάεῃ 1802. ]ὼη08Γ ρΡ. 9---20. 
σοβπονὶ εχ Οοτηπηθηίδγ. ϑοοίεῖ, ρἢ}- 
Ἰοϊος. Εἰρί, νοἹ]. 1ϊ. Ρ. 325. 

2 



τοῦ ΟΟΝΥΙΨΝΤΙΙ Ἵ 
͵ “ 3 ΝΑ ες -“ 7 Ἕ ᾿ 
ἄδνη εἰσεισὶν εἰς τὸν ἑωυτῆς τε καὶ Διονύσου ϑάλωμον" 

ἊΝ ᾿ »ΔὍἋἌΛόὟιο ε ᾿ Ἢ -- » 

μετὼ δὲ τοῦϑ᾽ ἥξει Διόνυσος, ὑποπεπωκὼς τωρὼ Θεόὶς, 
Ν “ὕ] Ἂς πὸνΐςΝςὮ 5, » Ν 5 

κῶι εἰσείσι τῦῶρος οὠὐὑτήν, ἐπειτῶ πηαιξοῦντῶι ρος ἀλλή- 
“ἃ ΦτΣ - γ « 2 

ϑλους. Ἔκ τούτου τῦρῶτον μὲν ἡ Ἀριάδνη ὡς γύμφη κε- 
τ Φ »-" 5 . ΕἸ »ο“-᾿ 

κοσιμημένη πωρήλϑε, καὶ ἐκωϑέζετο ἐπὶ τοῦ ϑρόνου. 
“ἢ ᾿ ΄ » Δ 3 »" ε -»“μ- 

Οὕτω δὲ φαινομένου του Ἀισϑύαθας ηὐλέϊτο ὁ βωκχεῖος 
«ς ΄ 

ῥυθμός. Ἔνϑα δὴ ἠγάσϑησαν τὶ τὸν ὀρχηιστοδιδάσθθαν. 

Εὐϑὺς μὲν γὰρ ἡ ̓Αριάδνη ὦ ὠκούσασω,, τοιοῦτό τι ἐποίησεν, 

ὡς πᾶς ἂν ἔγνω, ὅτι ἀσμένη ἤκουσε' καὶ ὑπήντησε μὲν 
ΒΝ δι... 7, "5 ΕἸ “Ὁ 

4 οὔ, οὐδὲ ἀνέστη, δήλη δὲ ἥν μόλις ἡρεμουσῶ. Ἐπσεΐ γε 
Ἂ »" ΠΗ͂Σ « Ψν 3 τὸ ΄ ΕΝ 

μῆν κατέϊδεν αὐτὴν ὃ Διόνυσος, επιχορεύσως, ὠσπερ ὧν 
3; ΄ ᾽ ΄ ΕἸ »" ͵7 

εἴτις Φιλικώτατω, ἐκωϑθέζετο ἐπὶ τῶν γονάτων. Καὶ 
Ἀ 5 ΄ ΕἸ 7 ΕἸ ΕἸ ἌΓ Ἁ 5. Ὁ 

περιλαβὼν ἐφίλησεν αὐτήν. ἫἪ δὲ αἰδουμένη μὲν εῴκει, 
ε, ἡ »“"Ὕ 3 7 ε Ν ΄ ὅμως δὲ φιλικῶς ἀντιπεριελώμβανεν. Οἱ δὲ συμπόται 
ξς ἦν - Ἀν Ψ «“ ν»,2 53 ς δὲ 

δύρωντες ὥμῶ μεν ἐκρότουν, ὠμῶ δὲ εβόων αὖϑις. Ὡς δὲ 
ς ς 5 ν ΄ ᾽ « -“"Ἥ Ἀ 

ο Διόνυσος ἀνιστάμενος συνωνέστησε μεϑ ἑαυτοῦ τὴν ᾿Α- 
“4 5 ͵ὔ » ΄ 

ριάδνην, ἐν τούτου δὴ Φιλούντων τε καὶ ἀσπαζομένων ἀλ- 
΄ ,ἅ "Ὁ" 7 ε ΟῚ δ΄ ΜΨ 

λήλους σχήμωτω σωρήν ϑεάσασϑωι. Οἱ δ᾽, ορωντες 
ἊΨ, Ν λ ἂ᾽ Ψ ς 7 λ ἯΣ,3 4 8 

ὄντως κῶλον μὲν τὸν Διόνυσον, ὠρωίων δὲ τὴν Αριάδνην, ου 

σκώπτοντως δὲ, ὠλλ᾽ ἀληθινῶς τοῖς στόμασι Φιλοῦντας, 
7 “ ὑ 5 »" Ν Ἂς 4 »" 

0 πάντες ἀνεπτερωμένοι ἐθεῶντο. Καὶ γὰρ ἤκουον τοῦ Διο- 
Ν Ε »"“ 3 ᾽ "-“" ΔΑῪ ἊΨ δ τὰ 

γύσου μὲν ἐπερωτωντος αὐτὴν, εἰ Φιλει αὐτὸν, τῆς δ᾽ οὕτως 
3 7 “ ἐν 7 Ἷ Χ 3 Ὡς Ν »; ὙΝ 
ἐπομνυούσης, ὠστε μή μόνον τὸν Διόνυσον, ὡλλὼ καὶ τοὺς 

ε ΕΝ ἐπ Ν »-" 

παρόντας ὥπαντας συνομόσωι ἂν, ἡ μὴν τὸν ποθ καὶ 
- δΠ .51 1.5 -»- ͵ Ἕ ΠΝ » 

τὴν ποΐδω ὑπ᾽ ἀλλήλων φιλεῖσθαι, Ἑῴκεσαν γὰρ οὐ 

3. ποιοῦτό «τι ἕσοίησεν}] ἘΠ συοᾶ 
ΟΔρ. ἰ. {εξξ, 9. ἀϊοίτας ἐσχηρατίζοντό 
“ως. 

4. ἐσὶ σῶν γονάτων} Οεπῖθυ5 Ατὶ- 

δάπεο ἰηπάξῃβ ΠΙοηγ 5. πὲ ἰδξϊοτι- 
Ὀὰ5 ἱπηπιοάεαβ εἰ ταξίοσιι5. νίάοτο- 
ἴυτ, ἀἀτηοηαῖϊε ΝΥ εἰΚα, οοριτἀπάμτα 
εξ ἀεὰχτη εἰ εὐτίατη οἱ δά πιογαβ νἱ- 
1 Ρηοϑ σχρυεαπι. 

5. οὗ σκώπτοντας} ἘΠῚ Π, 1. σκπώς 
στεῖν ᾿πλϊτατι, Πηγαϊαγα, ἀοσεῖ ορροῆ- 
τα τη ἀληϑινῶς φιλεῖν. 

6. ὥστε μὴ μόνον] Εἀά. νεῖῖ. ὥστε 

οὐ ὰηΐϊ, ὡς ἀδάϊι ΘΟ 4]. 
συνομόσαι!) Ηος ε πηᾶγρίηθ Θιερἢ. 

εἰ ΥἹΠοΙ οὶ ΠΕΘΒΡΨΥΒΝΝΝΝ ἴῃ Ἰοοῦπὶ 
ψυΐραῖ ἐ ἐπομόσιι. 
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δεδιδωγμένοις τὼ σχήματω, ἀλλ᾽ ἐφεμένοις πράττειν, 
7 3 , ΄. ε Ε 

πάλαι ἐπεθύμουν. Τέλος δὲ οἱ συμπότωι ἰδόντες τερι- 
͵͵ 5 ᾽΄ Ἀ ΨΤΩ -ιἷἜἬ 3 τὰ ς Ἃ 

βεβληκότας τε ἀλλήλους, καὶ ὡς εὐνὴν ὠπιόντως, οἱ μὲν 
327) »"57 Ε] ͵΄ ς Χ 5 

ἄγωμοι γωμεέϊν ἐπώμνυσαν, οἱ δὲ γεγωμηκότες, ἀνωβάν- 
ΕἸ Ν - ΕἸ δ Ἄ Ν « » "»ο 

τες ἐπὶ τοὺς ἵππους, ὠπήλωυνον πρὸς τὰς ἑωυτῶν γυνοῖι- 
« 7 7 ζ ᾿ Ν ΩΝ. κα 

κας, ὅπως τούτων τύχοιεν. Σωκράτης δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
ἽΝ: Ψ," ἑ ᾿ Ἀ Ν «ἉὉΝ ΝΜ τ Ὶ 

οἱ ὑπομείναντες, πρὸς Λύκωνω καὶ τὸν υἱὸν σὺν Κωλλίῳ 
ιν μὴν -“ »Ἥ 

τεριπωτήσοντες ἀπῆλθον. Αὕτη τοῦ τότε συμποσίου 
͵ὕ Ἄ ΥΑ 

«κωτώλυσὶις ἐγένετο. 

ἐφεμένοις} Ταπείπα ἐφειγμένοις, ΑἸ41- Οτγοθαϊο. Ψιάς δὰ δᾶρ. ἱ. [δξϊ. γ. 
πὰ ἐφειμένοις. ἀϊέϊα, 

7. γιγαμηχότις) Νιοογδίις πὶ 



ΔΡΛΑΝ 

ἐγ Ἂν ἯῊ Ἢ Ψ ἦν 

ἜΡΥ ΚΔ ἐπ ἀκ να 
Φ Ὁ 

ν ΓΌΡΝΝ ΜΩ ἐγ ἐστον ἢ Μ 
ϊ ᾿ ἥ ν: 
δ ἐν ΘΗ θαὺν 
πὶ δὴ ἐλ νν Δ 



ῬΡΕΑΖΈΕΑΤΙΟ 

ΑΘ. 

ΟΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ5 ΗΙΒΒΟΝΕΜ. 

ΘΙΜΟΝΙΡΕΒ δυ8, [Θοργαρὶβ. ἢ]1ὰ5, ροσδία, 14πὶ βσανὶβ 
εοἰδίθ, πηπηουῖριι5 ΗΊΘΓΟΠΙΒ. ἰην!ταἴιι5. Δοοοϑίηε ϑυτδουίαβ, 
ἰοῆς ΖΒ] απὸ Ν'. Η. ἴχ. 1. ΙΌΪ Ρο]γΖεαίππι, ΗΠ! Θγοπ 8. ἔτα- 

ἔγϑιὴ, σοποῖ αν οὐπὶ ΤἬτγαίγάεοο, ΤΠοτοπα εἰ Ἡϊθτομθ, 

(οἴ δηίιιβ 50 10118 δὰ Ριπάδγι ΟἸγιηρία 11. 29. φαοά ἔα- 
ὅϊαπι ΟἸγιριαάθ 76, 1. [Ιρίβ ἴῃ Ἐριργαπιπιαίθ Απαϊθέϊο- 
ΤΌ 1. Ρ. 137. ργοπίθίαγ, [6 80. παίζῃ ΔΠΠΟΒ Δγοποπίθ Α- 
{μ6η15 Ααϊτηδπίο νιόϊοτγιδπι γαριοδτη οοπίδοπίαμπι 68. Βὰ- 
ὅζαπι πος ΟἸγηρΡ. 755 2. τοδί τηδυτηοῦ ΑΥΙΔΠ 6] Δπιη. 
ἈΡ πῆἴο ἐθιπροσα δά 11 Θιπηοπι 65. Η]Θτοποιη δἰϊσποίῖ δηπΠῸ5 
ΡΙὰ5 4ιᾶπὶ 80. παίιι8. (ὑπτῃ ΗΠ ΘΓΟ 6Χ ΠΊΟΥΡΟ Θοπνδ] δε, 

[δγπο 685 ἔΓεαθ πίθου οοπίεγα ας οὰπὰ ΘηοπΙἊ6 (60, Ριη- 

ἄατο ΤΠΘΌάπο οἱ Βδοου 146 τἴθπὶ θο, ἐοο Ζ δυο Ν'.. Η. 

ἷν. 15. ἨἩϊετομθπ λιϑουρίᾳ ἰΔ ΟΥΔΠ ΘΠ] ΟΟΙΩΙηΘΙ οσδς 
ΘόΒο]1α, αΌΙ ΡΙπάδη Ἰοουτη ΡυτΠ. 1. 97. ἱπίθγργθίδπίαγ, 481 
Ἡ]δτόποῖη ςρτοίαπίθπη Ἰοααὶ νι ἀδίαγ. Ῥογίπαί ᾿Ππά σαγ- 
τηθη δά ΟἸγιρ. 77; 2. (ΟἸ]οααΐα ΗΊΘΓΟΠΙ5 ΟαπΠὶ ΒΙΠΠΟΠ148 
ΟΘΙΘ ταν δηί 145, αἴ οοπῆας ἐχ Ερ!ἴο]α Β]δίομῖβ δά 
Τιοηγήμμη 11, Ρ. 65. εἀ. ΒΙΡοηΐ. : οἷον καὶ τποερὶ ἹἹέρωνος ὅταν 

διαλέγωνται ἄνϑρωποι, καὶ Ἰ]Ταυσανίου τοῦ Λακεδαιμονίου, χαίρουσι 

τὴν Σιμωνίδου ξυνουσίαν πταραφέροντες, ἅ τε ἔπραξε καὶ εἶπε πορὸς 

αὐτούς. ϑ᾽τηοη1 415 οἱ Ρδαίΐαηϊδε [ὈΥπιοποβ5. δ] οί πὶ οοη- 
νίνιο ἀϊέϊοβ γείοσε αὐ] απῖι5 Ν. Η. ἴχ. 41. Αυὐηϊοίθ]ε. ἢ 6- 

ἴογ. 11. τό. ὅϑεν καὶ τὸ Σιμωνίδου εἴρῆται περὶ τῶν σοφῶν καὶ 

Ο 4 
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πλουσίων πρὸς τὴν γυναῖκα τὴν 'Ἱέρωνος ἐρομένην, πότερον γενέσϑαε 
κρεῖττον πλούσιον ἢ σοφὸν, «τλούσιον εἰπεῖν" τοὺς γὰρ σοφοὺς ὁρᾶν 

ἐπὶ ταῖς τῶν πλουσίων ϑύραις ἔφη διατρίβοντας. 6 ἘλιθαΪο δὲ 

Θοοταία δαάθπη δυσγαπῖ ΘΟΏΟ]α Ρ]αίοπῖοα ΒΟΉ ΚΘΗ Ρ- 
τόρ. (Οἵ. ϑγποῆι Εριο]4 χἰϊχ. Ρ. 187. Οὐμπὶ Ηΐδγοηθ νϑῦ- 
δηΐθιη ΕΡιομαυτηιτη ροδίδιη εἰ Χοπορῆδπο ΟΟ]ορθο- 
ππτῃ Παροϑί ΡΙ]ἰαγοῆιιβ ἴθ Δρορβίμδρτη. Ἀθρυμῃ Ρ. 89. 
6 ἘριοΠάγμηο ροεία οατὴ ΗΠΘτΌΠΘ νεγίδηξα παῦγαΐ 4058-- 

ἄστη ΡΙυΐαγομ8. 46 ὈΙουϊπιῖπθ Απιοὶ δὲ Αἀυϊαδίογβ οὰρ. 
ΧΙ, Ρ. 21δ. οα, Ηαυίίεῃ. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΤἸΕΡΩΝΗ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΣ. 

ΟΠ 

ε ΧΝ 5 ͵͵ ..᾽ - 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ ὁ ποιητὴς ἀφίκετο ποτε πρὸς ἹἹέρωνω τὸν 
»“ Ἂς ΄ " -»-᾿ » ε 

τύρωννον. Σχολῆς δὲ γενομένης ἀμῷοιν, εἶπεν ὁ Σιμωνί- 
ὡκ 57 . 3 ͵ [εὴ » ͵ "ἶ 

δὴς, ὠρ ἄν μοι εἐϑελήσαις, ὦ Ἱέρων, διηγήσασθαι, ἃ 
» ᾿ Χ δ᾽ κι δ -»" »“ Ῥ 5 53, 

εἰκὸς εἰδένωι σὲ (βέλτιον ἐμοῦ ; Καὶ πόνων ταῦτ᾽ ἐστὶν, ἔφη 
«ὃ. 7 « »“ γ Ν δ ΕΝ 3 "» » “ἢ 2 

- ὁ Ἱέρων, ὁπόιω δὴ ἐγὼ βέλτιον ἂν εἰδείην σοῦ οὕτως ὄντος 
ον} Δ, Ε 2 ἃς " Ψ ς 

σοφοῦ ἀνδρός, Οἷδώ σε, ἔφη, ἐγὼ καὶ ἰδιώτην γεγενη- 5 
΄ -»» ͵7͵ 32 3 εἶ ς 

μένον, καὶ νὸν τύρωννον ὄντω εἰκὸς οὖν, ἀμφοτέρων τσεπει- 
, ΩΝ 5. »“» » »ἢ -“ ΄ ὲ 

ρώμενον, “καὶ εἰδέναι: σε μωώλλον ἐμνου, πή διαφέρει ο τυ- 
“ τς, Δ Ν 7 ΕῚ Ε] 7 ν 

ρωννικὸς τε καὶ ὃ ἰδιωτικὸς βίος εἰς εὐφροσύνας τε καὶ 
7 » ἐρΥ 9) « ΄ ᾽ ἊΝ 

λύπας ἀνθρώποις. Τί οὖν, ἔφη ὁ Ἱέρων, οὐχὶ καὶ σὺ, 3 
Ἄ “Ὅ“ 3} 35 ΄ -ὦς Ὁ ἊἜ ἈΠ» “᾽ν 

ἐπεὶ νὸν γε ἔτι ἰδιώτης εἶ, ὑπέμνησας με τὼ ἐν τῷ ἰδιω-- 
τος βί. 4 “ἢν ἣν 37) ἱσ "δὰ Σ΄ οὐ ἐῶν δὺ 

τικῳ βίῳ; οὕτω γὰρ ἂν σοι οἰμωι μάλιστω ἐγὼ ϑύνω- 
-“ ἊΝ ἽΝ « Σ κ .«“ Ἂς δ Ὁ 

σϑαι δηλοῦν τὰ διαφέροντα ἐν ἑκωτέρω. Οὕτω δὴ ὁ Σι- 4 
(δ ε Ἂς Ἂ Ἂ δὰ ͵ 5 ΟΡ ΜΈ. ἃ -»-Ὁ 

μωνίδης εἶπε, τοὺς μὲν δὴ ἰϑιώτως ἔγωγε, ὦ Ἱέρων, δοκῶ 

Ξενοφῶντος} Τυπίϊπα ῥήσορος δἀάϊξ, 
ῬΙταϊαπη νυ]ραγεπὶ παῦεὶ εἰίαπι Α- 
τπεηδοῸΒ 111. Ρ. 122. 
ΟΡ. 1. [εέξξ. τ. ὁποῖα δὴ} ϑιοθεοιις 

ΕἸοτΙ]6ρ:. Θεγπι. χῖν!]. Ρ. 346. εἀ, Βα- 
Ώ]. αὶ ἢ. 1. ἐχοεγρῆέξ, δὴ οπῖῆις. 

2. ὁ ἰδιωπικὸς----ὠνθρώποις} Τρ, Οο- 
ἄεχ αὐουϊαπὶ ὁ οπμιτς ; ϑιοῦθους 

ἀνθρώπων ἄἀαι. 

3. ὑπέμνησάς με] Ἑττοτεηι δίερῃα- 
πΐ, φαΐ ϑιοῦϑιὶ ὑσορμνήσειωας Ῥτοθανΐ, 
δίφας δούμγη, 1 ᾿Ἰεδπ!οπεηῖ [δ] α πὶ 
τοσεροίαηῖ, ποίαν εκ. ΨΜὰ]- 
Βαΐα Ατἰεοῖς (ΠῚ: }1ατὶ5 εῆ, ΟἿ, δὰ Ογ- 
τορβεά, 1ἰ. 1.) 4. βαπιαᾳὰα βγηηδέ Πἰρί, 
ΠΝ 
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μοι κατωμεμωθηκένωι διὼ μὲν τῶν ὀφωλμῶν ὁράμασιν 
ἡδὶ ΄ Ν - ΄ ᾿ς ΝΥ "»" », ᾽ 7 

ἡδομένους τε καὶ ἀχϑομένους" διὼ δὲ τῶν ὥτων, ὠκού- 
ἣ διὰ δὲ “Ἢ Ἐπ, ἊΝ 3 κατ ὮΣ δὲ "Ἢ 7 

σμῶσι ἐὼ ὅὲ τῶν ρνῶν, οσμῶις ἐὼ ὁοἐε τοῦυ στομῶτος, 

δ σίτοις τε καὶ ποτόϊς" τὼ δὲ ἀφροδίσιω, δ ὧν δὴ πάντες 

ἐπιστάμεθα" τὼ δὲ ψύχη καὶ Θάλπη, καὶ σκληρῶ καὶ 
; Ν Ν » Ν ΩΝ [2 " ν ͵΄ 

μωλωκω, καὶ κουῷω καὶ βαρέα, ὅλῳ τῷ σώματί μοι 

δοκοῦμεν, ἔφη, κρίνοντες ἥδεσίθαί τε καὶ λυπέσϑωι ἐπὶ “ ' 
᾿ς ἸΑΣ » -" Ν ἧς -»- 9} Ν .“ ᾽ 9 Ὁ 

ουτοις" ἀγωϑ οὶς δὲ κὼι κύξοις εστι μεν οτε δὲ αυτής 

τῆς ψυχῆς μοι δοκοῦμεν ἥδεσϑωι, ὅτε δὲ; αὖ λυπέϊσϑθαι, 
3] » { -“ Ν ΄ τῶτα ἐπ Ν Ἂς “ ΄ 
ἔστι δι ὅτε κοινὴ καὶ διώ τε τῆς ψυχῆς καὶ διὼ τοῦ σώ- 

“Ὁ ἈΠ ᾽ν .“ Ἂς «Ἀ.7' »"Ὕ ΠῚ δ 

ὁ μωτος᾽ τῷ δὲ ὑπνὼ ὁτι μὲν ἡδόμεθα, δοκῶ μοι αἰσϑά- 
᾿ «“ δὲ Ν » Ὁ αν 1 7 “Ὁ » ᾿ 

νεσιθωι" ὅπως ε, κῶὶ ὦ τίνι, Καὶ ὁπότε, τωυτῶ μουλλὸν 
3 »" 3 »- Ἃ κσ "ὭΣ 

σῶς, ἔφη, δοκῶ μοι ἀγνοεῖν. Καὶ οὐδὲν ἴσως τοῦτο Θ᾽ αυ- 
" ΄ς 3 »" ᾽ ΄ ΄ ς»Ἅν "- 

μαστὸν, δευ ΣΟ Ἐν τω ἐγρήγοῤρενωι σωφεστέρως ἥμιν τῶς 
» ͵ Ψν ΕΝ Νς 3 »Ὕ ͵Ν »Σο᾿ Ν 

Υ αἰσϑήσεις τπωρέχετωι ἡ τῶ ἐν τῷ ὕπγω. Πρὸς ταῦτω δὰ 
εἰ Ἐπ σ 3 ᾽ Ἃς Ν 7] 5 δν Ψ 

ὁ Ἰέρων ὠπεκρίνωτο, ἐγὼ μέν τοίνυν, ἐῷη, ὦ Σιμωνίδη, 
ΕἸ 7 τὰ 32, ͵7 ἽΝ . ὃς », 27 

ἔξω τούτων, ὧν εἰβήκῶς συ γε, οὐῦ. οπσὼς ὧν οἴσϑοιτό 

37 ε 7 9 ΒΡ ᾿κ 5 -" « Ψ» 

τινος ὥλλου ὁ τύραννος, ἔχοιμν ὧν εἰπεῖν. ὥστε μέχρι 

γε τούτων οὐκ οἶδ᾽ εἴ τινι διωφέρει ὁ τυραννικὸς βίος τοῦ 

8 ἰδιωτικοῦ βίου. 

5. τὰ δὲ ἀφροδίσια} Γἰρῖ. τὰ δ᾽ ἀφροῦ. 
ΠητΕ]]Πρὲ κατὰ τὰ ἀφρ. οαπὶ ΚΝ εἰἤκίο. 
Μαὶε επῖπι Ζειης δὰ (ξαιιθηβ. κχρίνον- 
«ες ταίεγεθδί. 

σκληρὰ} ϑιτοΟΌδοιι5. καὶ στρυφνὰ αἀ- 
αἰτ, Δ] !ΙΘππ| δὉ ἢ. 1]. δαά!ταπηεηΐζατη. 
Ἰάδθτη μαλθακὰ καὶ βαρέα καὶ κοῦφα 
ἄαῖ, ροΐϊεα ἀγαθοῖς τε χαὶ κακοῖς, 
4υ8πὶ ᾿ἰεξιοπεπὶ Ατειὶπὰς τγεἀα!ά!ῆξ 
ἱπιεγρτείδπάο νἹάξειτγ, ἀεηίϊηαα ὅτε σε 
καὶ λυπεῖσθαι----κοινῇ διὰ «ἧς ψυχῆς κιαῷῷ 

«οὔ σώματος ϑιοῦεουβ. 
6. τῷ δὲ ὕπνῳ] Τἰρί. σῷ δ᾽ ὕπνῳ. 

ἀεϊπάε δοκῶ μοι ὅτι αἰσϑ. εἀά, νεΐδτεβ 
εἐχοερία (δῆδὶ]. μοὶ ογαϊτες ΒεΟΌ δ 15. 

ὅηγως--τῷ σινιττοδαόσε)] Θαο τηοάο, 
αυὰ ρΡᾶτίβ σογρουὶβ,ρ Οὐ ἀογηλ  !}ΕΠῖ68 
Δῃ ἀοτγηϊθηΐεβ. 

μᾶλλόν «ως--ὰ γνοεῖν} Ζεαπε ἱπίεῖ- 

Καὶ ὁ Σιμωνίδης εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖσδε; 

Ἰιρὶι ἢ ἄλλο ὅ σι οὖν; ἐξοὸ ψεῖο δά αἰ- 
σϑάνεσθαί μοι δοκῶ τεΐετο : φμο σεν 
“οϊμῥέαίοηι {071711 ῥεγοίῥενε τπῖλὲ υἹάεον, 
Ἔο ἼΠΑΡῚΣ ἸΡΉΟΥΟ Εἴ σεῖ. 

οὐδὲν ἴσως] ϑιίοθεριι5. οὐδὲν δὴ ἴσωε 

θεῖ, φαοά ρτοθατὶ ροΐεγαί. ᾿εϊπάα 
ἀπεκρίνεσο Τλρί. θεῖ ἀαΐ. 

,. ὅπως ἂν] Ἐχ δίοθεθο ἄν δἀίοϊν!ε 
ϑίορῃδη. ἐεουσπάδ: ἀείπάθ μέχρι γὲ 
σούσων Ῥῖο τούτου εχ εοἀεπὶ Δα(τηῇ ς 
Ροῆεα [ἄςπὶ οἵδα ὅτι ἀαΐ, τηᾶγροὸ ϑἴθι. 
Ῥῆδη. εἰ ΨηΠοϊοπ. εἴ σι. εηϊᾳαᾷ 
βίος οτηῖῆε ϑιοῦειιβ, αυοά ἰαπηεη 8 
Τεττᾶοπα Ρορυΐατὶ εἰ Πιηρ] σα ποῖ 
ΔΌΠοττεί. ; 

8. ἀλλ᾽ ἐν σοῖσδε] ϑίονβεουβ ἀλλὰ ἐν 
μὲν σοῖσδε, εἴ [εηυεη5 ἔφη σοάεχ 810- 
Ὀφεὶ ἀαπηηδί ᾿ἰἱπεοὶα (δ ἀυϑᾶ. 



σαν 203 

5) ἊΝ Ν ᾽ 7ὔ Ν αν... ἔφη, διαφέροι ἂν, εἰ πολλαπλάσιω μὲν δὲ ἑκάστου τού- 
7] Ν δ δ: Ἂς ] 

τῶν εὐφρωίνετωι, πολὺ δὲ μείω τὼ λυπηρὼ ἔχει. Καὶ ὃ 
[4 τ 3 τ 9, δὴ 'ω 3 ν 

Ἱέρων εἰπεν, οὐχ, οὕτως ἔχει, ὦ Σιμωνίδη, ταῦτω" ἀλλ 
Ἴν “ Ν 7 - ) ἀπ ωΣ » 

εὖ ἴσθι ὅτι πολὺ μείω εὐφραίνοντωι οἱ τύρωννοι τῶν με- 
“ 5» ἔχε Ν 

τρίως διωγόντων ἰδιωτῶν, πολὺ δὲ πλείω καὶ μείζω λυ- 
-“ "7, ΄ “ » “ 

ποῦντωι. ἴΑπιστω λέγεις, ἔφη ὁ Σιμωνίδης. ἘΠ γὰρϑ9 
.“ “᾿ εὐ »ὝἭ 3 Ν ᾽ 7 

οὕτω ταῦτ᾽ εἶχε, πῶς ἂν πολλοὶ μὲν ἐπεθύμουν τυρων-- 

γεῖν, κοὰ ταῦτο, τῶν δοκούντων ἱκωνωτώτων ἀνδρῶν εἶν! ; 
»Ὕ λ Τ᾿ » ΄ ΕΝ Ἂν 7 « Ν 

τῦῶς δὲ πάντες ἐζήλουν ἂν τοὺς τυράννους ; Ὅτι ναὶ μὼ 10 
Ἂς 5. 1. ἘΠ σα ᾽»7 Ὑ) » “4, ἔτ, ἢ 

τὸν Δι᾿, εῷη ὁ Ἰερων, ὥπεῖροι οντες ὠμιῴοτερων των ἐργῶν 
»" ᾧ αν τος ᾽ Χ Χ ν» 7 ΄ 

σκοποῦντωι περὶ αὐτοῦ. Ἔγω δὲ τειράσομωί σε διδά-- 
.«“ 3 αὶ νῳ » ὔ ΞΝΝ » “7 3 

σκεῖν, ὅτι ὠληθὴ λέγω, ὠἀρξώμενος ἀπὸ τῆς ὄψεως" ἐν- 
᾿οῳυ Ἕν Ν Χ »-»" Ὁ ΕἸ 7] ΄ 

τεῦϑεν γὰρ καὶ σὲ δοκῶ μεμνήσϑαι ἀρξάμενον λέγειν. 
»"-7ὦ ΝΥ Ἂς ᾽ »“΄᾿ ΄-- τσ Ε "Δ ͵.] 

Πρωτον μὲν γώρ εν τοις διὼ τῆς ὄψεως ϑεάμασι λογιζό- 1 
»“Ὁ᾿ ΄- ν᾽ ὦ 3, 

μενος εὑρίσκω μειονεκτοῦντας τοὺς τυράννους. ἴΑλλώ 
Ὁ» ᾽ "7 ΄ 5 ΘΩΝ 3 ΄ ΜΕΝ. Χ Ψ, 

μέν γε ἐν ἄλλη χώρῳ ἐστὶν ἀξιοϑέατα" ἐπὶ δὲ τούτων 
- ε Ν » ὰ 5" Ν ᾽ 7, ἃ Εν 

ε«καστῶ οἱ μεν ἰδιώτωι ἐρχοντῶι φωϊ εἰς πόλεῖς, ῶς ὧν 

διαφέροι ἂν, ε} Ἠδπο εχ ϑίοθϑο 
Τουϊρίαγατη τασερὶς Ζεαπα, ἀπιᾳαᾶτι 

᾿ ψεῖο διαφέρει" πολλαπλάσια τενοσαᾶνῖξ 
γγεῖκε, πὰ}1ὰ εἀϊτα ταίΐομε, 485. 'π 
ϑιοῦεθαηα ραίεϊ, αἴροίε πχοάἀείατη 51- 
τηοη ΐβ τείροπποπεπὶ Ὠαθθηΐε, σὰ πὰ 
ἴπ νυ]ρατὶ ἀοπάεγειασγ ρατίίουϊα γὰρ 
νεὶ ἢπ}}}15. Ῥυβίετεα Βταποκίας δά 
Ατβορμαπὶς ΡΙαΐαπη νετία 1037. εὐ- 
φραίνοιτο---- ἔχοι σοττὶρὶς, δαἀτηοάστη 
ῬιΟ ΔΙ τογ. 

εὖ ἴσϑι ὅπ] ϑιοῦθι σοάεχ ἴσϑ᾽ ὅτι. 
Ῥείποερβ μείω τοολὺ Γἰρί. Ὀετ. Ῥοῖ- 
εξ ὑπηρετῶν Ῥτὸ ἰδιωτῶν εὐϊίι5 5ῖο- 
Ὅξους, ταξζαπι ἐοτρία5 Παῦει. μεσρίως 
διαγ. Βτοάξεθιιβ ἱπιεγργείαταγ μο. διαίτω- 
μένων, ηαὰο Ἷ1εηία εἰ {εδὶ. 19. {[εὰ 
ὙνεἾΚε Ἰαίίογα (επί φαξ πη πιφάϊοοῦῖ 
ονίωπα σοη λλε1 μη, 

9. εἶχε] Ἐχ ϑίοθεο εἀϊίο εἰ [οτὶ- 
Ῥίο μος ἴῃ Ἰοσυγῃ ἔχει να] δε! γεσερὶξ 
ἍΜ εῖῆκε, ἰπ τ8}} πέχὰ ἱπιρετίεξια εἰ 
βου ος ροῖ εἰ νἱπλ οοπ)]πηξιϊνὶ Πᾶ- 
Ῥέγα τη ΘΏ 8. 

ἱκανωτάτων} Ορροῆιϊ! τοῖς μετρ. διά. 

γουσι Τα πὶ ΟΡ᾿ 15. ΡΟΙΙΘπίε5, πτοπεηΐδ 
γΝεϊήκιο. ᾿εϊπάς πάντα ἀαὶ Οοάεχ 
Τρ, 

το. Δί᾽, ἔφη] Μαῦρο ΨΠ]ΠοΙ, Δία, 
ἔφη. Θεαυξηβ τσερὶ αὐτοῦ τεΐεγταγ δά 
τὸ συραννεῖν, ἸρΊ τα Γ ἀμφόπερα ἔργα απ 
εβξέϊας αἴογααθ, 488 ἐνεπὶ πὶ ἔγτδη- 
τς εἴ ρτίναιιβ. Ῥοῖεα ὡς ἀληϑῆ ϑῖἴο- 
Ὀδουβ ἀδε. 

καὶ σὲ δοκὼ]} Οοάεχ Τἰρῇ, δοκῶ καὶ 
σὲ Ὠα δεῖ, αὐ Ρᾶυ]ο ρΡοΐὲξ εὑρίσκω λογι- 
ξόμενος ΘιΟΌξου5. 

11. ἄλλα μέν γε] Ατεϊΐπας εὐ Ε- 
ταίτηιβ νετίαπι, αμδῇ ἄλλα μὲν γὰρ 
[Γοτὶρίαπὶ ἰαρεγείαγ, [εὰ σοπηρδζαξζ 
Ζειπε ἰοσὰπι ϑυυηροί. νἱ. 7. 

ἃς ἄν βούλωνται] Οοάεχ Τρῦ. ἃς 

βούλονται. Ἰ)εϊπάς εἀά, νεΐεγες ἀξιο-- 
ϑεώτατα ἀδῃῖ οὐτὴ Οοάϊος Γἰρῖ, ἀξω-" 
ϑεάτατα ταᾶτρο ΨΊ ΠΟΙ, 486 Γοτὶ ρίατα, 
Παῦεὶ νεῆιρία ΨΝεἰΠκίαμὶ ἀξιοϑεασώ- 
σάτα. ϑίερῃμδηυθβ ἀξιοϑέατα ἀδάϊϊ. 
Ζεαηε Οὐοαϊοὶς ϑιοθθδηὶ ἀξιώτατα 
τεοθρί τ, ας ΤΕ 46 Π5 συναγείρεσθθαι ΟΠ 
60 σοραϊθίωγ ποὺ [θηΐα : μόξ νἹάεπίμν 
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Ά : 7 “ ᾿ Ν 3 ΗΝ Ἂς 

βούλωνται, θεαμάτων ἕνεκα, καὶ εἰς τὰς κοινὰς τσᾶνή- 
͵ 5, Ν :»ὦὉ ΄ των ΤῊ 5 ΄ ᾿ 

γύρεις, ἔνϑω τὰ ἀξιοϑεωτώτατω δοκεῖ εἴνωι ἀνθρώποις 
ς 7 5 7 5 

12 συνωγείρεσισωι. Οὐ δὲ τύρωννοι οὐ μώλω ἀμφὶ ϑεωρίας 
ΓΙ 7) Ἂς "5 ΕΝ" 5 Ν «“ “ 

ἔχουσιν. Οὐτε γῶρ ιενῶξ αὑτοῖς ἀσζῴωλες, ὁποὺ μῆ 
"4 4. Ψ, ΄ 3) ΕΣ Ἂς Ε 

κρείττονες τῶν πῶροντῶν μέλλουσιν ἔσεσϑωι, οὔτε τῷ οἴκοι 
᾽ Ἄν “ 2 Ἢ κε 

μέκτηντωι ἐχυρῶ, ὥστε ἄλλοις παρα κατα ἀπο- 

διμεῖν. Φοβερὸν γὼρ, ἡ μὴ ὥμω τε στερηϑώσι τὴ τής ἀρχῆς, 

καὶ ὠδύνωτοι γένωνται ; τιβωρήδασιθαι τοὺς ἀδικήσαντας. 

13 Εἴσοις οὖν ἂν ἴσως σὺ, ὠὡλλ᾽ ὥρω ἔρχετωι ωὐτοῖς τῷ τοί-- 
“ ψ, ΄ Νν εν ω 

αὐτῶ καὶ οἴκοι μένουσι. Ναὶ μὼ Δίω, ᾧ Σιμωνίδη, 

ὀλίγω τε τῶν πολλῶν: κωὶ ταῦτω τοιαῦτω ὄντω οὕτω 
τίμιω πωλέτωι τοῖς τυρώννοις, ὥστε οἱ ἐπιδεικνύμενοι καὶ 

ὁτιοῦν, ὠξιοῦσι πολλωπλάσιω λωβόντες ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 

ὠπιένωι παρὰ τοῦ τυράννου, ἢ ὅσω ἐν τσαντὴ τῷ βίῳ παρῶ, 

14 πάντων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων κτώντωι. Καὶ ὃ Σιμωνί- 

δὴς εἶπεν, ἀλλ᾽ εἰ τοῖς ϑεάμωσι μειονεκτέιτε, διώ γε τοι 

τῆς ἀκοῆς πλεονεκτέτεικ. Ἐπεὶ τοῦ μὲν ἡδίστου ὠκροά- 

μώτος ἐπαίνου οὔποτε σπανίζετε" πάντες γὰρ οἱ πωρόντες 
δ κὰ ν᾽; Γεκν γΓ, οΝ]Ν ΄ ΑΝ ἌἍΝς 

ὕμιν σωντῶ, καὶ οσῷ εν λεγήτε, κώι οσῶ ἐῶν “ποίητες 

ε ἀϊρηϊξηια, σα αὖ λοηεῖμιδες σοῦ 
Ῥονίεηίμγ, ΑἸῖ85 νεύθα τι συναγείρεσθαι 
Ὡοπ Παθεΐ ὑπάεδ ρεηάεαί, ἴρίτυγ [6 - 
ΟἼΟΪ. σοη]εσεταῖ : ἔνϑα ὦ ΒΘ ΩΞοΝς 
δοκεῖ εἶναι ἀνϑιρώσιις» "συναγείρεσϑαι : 

αὐυδπὶ σοπ͵δέϊαγατη σεσερογαηΐ ΒδΟἢ- 
[5 εἰ  εϊῆα5. ΖΕ.ΠΙ: ταῖῖο οπτηΐα τα 
ἀυγηῆπια εἰ ἱπορεητηα τηεσγῖῖο νἱΐα 
εα Ὑνεἰκίο, συ] 5 σοη͵εξζατα ἔνϑα σὰ 
ἀξιοϑεατώτατα τὰ ἔν ἀνθρώποις δοκεῖ 
συν. ΤἼΆΧΙΤΩΘ Τὶ οτηηϊαπι Ρἰδοεί. 
Ῥγϑίεγθα τἀ πιεη 'ἱπ Χεπορμοηίε αἰΐ- 
ΡΙΙσεης νεῦρα ϑεαμάσων ἕνεκα, Ραπα 
Γαρεγῆμα ροῖ 111 ἐπὶ δὲ σούτων ἕκα-- 
στα, πεο δὰ σοποϊπηϊίαίε τ οτγαί! ἢ ἶ5 
σοηΐοτγα 814 αἱὰ νἱἀεπέίαγ. 

12. κρείττονες) (οά. ρ΄. πρείσσο- 
γες. Ἰάοτῃ Τε 6 η5 σε ΡΟΩ͂ ἅμα οἠίτεῖε 
οὐπῃ υπιϊηα εἰ Οοάϊοα ϑΟΡΕΙ, 4ὰϊ 
μροσ ϑιοῦϑὶ ἔχουσι ρτο κέκτηνται ἀδῖ, 

Οείετγαῦι Γεηίθητ πὶ φαπάςπι Ρ]αίο 
ἘἈΕΙΡΌΒΙ, ἸΣ. Ρ. 254. ἄς νἱτὰ ἱγτᾶπηΐ ; 
ἴτὰ ἐχρὶϊσαι : λέχνῳ δὲ ὄντι αὐτῷ τὴν 
ψυχὴν μόνῳ τῶν ἐν τῇ πόλει οὔτε ἀποδη- 
ρῆσαι ἔξεστιν οὐδαμόσε, οὔτε ϑεωρῆσαι 
ὅσων δὴ καὶ οἱ ἄλλοι ἐλεύθεροι. ἐπιϑυμης- 
σαΐ εἰσι, κωταδεδυκὼς δὲ ἐν τῇ οἰκίᾳ -«ὰ 

τοολλὰ ὡς γυνὴ [1 φϑονῶν καὶ τοῖς ἄλ- 
λοις πολίταις, ἐάν σις ἔξω ἀποδημῇ καί 
σι ἀγαθὸν ὁρᾷ, 

13. Δία] Μαῖρο ΨΉΠοΙ. Δί᾿ ἀαΐ, 
Βεϊμάς Ορά. Γρῖ, ἀαὲ ὥστε "αὶ οἵ. 
ἐσιδ. 

14. εἰ τοῖς ϑεάμασι)] Εἀά, ΔπτΙφα85 
ϑεώπροις ἀδῃΐξ, Θτοῦεθαβ εἰ ἐν σοῖς 3εώ- 
μασι-εῖν σοῖς ἀκοαῖς. 

ἐπεὶ] Μαὶς ϑιοῦθες ἐπειδὴ παθεῖν 
Βεαιθηϑβ ἐὼν--τξὰν 6Χ ϑίοθδθο ἔοτρέφ᾽ 
εἰ οἀϊτο ἴῃ ἄν--οἄν τααίαγίς Ζειπε. 



Ὁ ΑΨ, -1. 405 
Ε -" “Ἢ ᾽ 5 ͵ 3 , 

ἐπαινοῦσι. Τοῦ δ᾽ αὖ χαλεπωτάτου ὠκροώμωτος, λο!- 
οἰ “ε 5 ἣν -"- 3 “ 7 

δορίας, ἀνήκοοί ἐστε. Οὐδεὶς γῶὼρ ἐθέλει τυράννου κωτ᾽ 

ὀφθαλμοὺς κωτηγορεῖν. 
ς Ψ ἵ» ἈΝ ΑΝ 

Καὶ ὃ Ἵερων εἶπε, Ἀοὺὶ τί οἰει, 
" “ » τ Ε 
ἔζη, τοὺς μὴ λέγοντας κακῶς εὐφραΐνειν, ὅταν εἰδὴ τις 

»-“ . ς »ο΄ -“ ͵ ͵  Ν 

σαφῶς, ὅτι οἱ σιωπῶντες οὗτοι πώντες [πάντα] κωκῶ 
-“ » »»α, ὃ΄ Ν 3 -“ ͵7 ἘΥ »“ 3 7 

γοουσι! τῷ τυρώννῳ ; ἢ τοὺς ἐπτωινουντῶς τί Θοκεις εὐφραί-- 
7, ὦ - 5: “ “» ,ὕ Ὧν 5.) 7 

γειν, οτῶν υὑποπτοί ὠσὶν ενεκῷ τοὺ κολακεύειν τοὺς ἔπται-- 

΄ο- “Ὁ “Ὕ, Ἂ, Ν. 

γους ποιέεσθαι; Καὶ ὁ Σιμωνίδης εἰπε, τοῦτο μὲν δὴ, ναὶ 
ἊὮΕ Ἂ- ͵΄ 3] ΄ Ἔν ἢ χὰ ΄Ν 

μβὝὼ τὸν Δίων, εἐὙωγε σοι, Ἰερῶν, πῶνυ συγχώρω, τοὺς 
»ἥ Ἂς Ὁ ΓῚ ͵7] ξ " 9 

ἐπαίνους πῶρω τῶν ἐλευϑερωτώτων ἡδίστους εἴνωι" ὠλλ᾽, 
ς« «Ὁ 3 »“-»“.᾿" 5 ὃ “,) ὧν 5 9. ᾿ ἡ δέι ς 

οβούς. εγζεινγο “γξε οὐκ ὧν ετὶ σεισῶ!ις οὖν. θῶστων ουσεένῶν, ὡς 

οὐχὶ, δὲ ὧν τρεφόμεϑα οἱ ἄνθρωποι, πολὺ πλείω ὑμέϊς 
ἐν αὐτός εὐφραΐίνεσϑε. Καὶ οἶδώ γ᾽, ἔφη, ὦ Σιμωνίδη, 
.“ νὰ " ς »" - ὑπ »“" Ν ͵΄ Ἀ 

οτι τουτῷ Ἀριγόυσιν οἱ πλείστοι ἥδιον ἡβμῶς νι σπινεῖν Ἀφ 

3 »΄»"5. 5 »»-»ἝὭ Γ "Ὁ ω,ν 5΄-: 

ἐσθίειν τῶν ἰδιωτῶν, ὅτι δοκοῦσι κοὶ αὐτοὶ ἥδιον ὧν δὲι-- 
-»" Φο΄ Ἂν δὲ ΄» »-“᾿ ΩΝ Ἂς . -“ Ν 

σνήσαι τὸ ἡμῶν παροτιϑέμενον δέσινον, ἢ τὸ ἑωυτοῖς. Τὸ 

«γὰρ τὼ εἰωθότω ὑπερβάλλειν, τοῦτο παρέχει τὰς ἡδονάς. 

15. εἰδῇ} ϑιοθεθις εἀϊτις ἤδη ἀαζ, 
Θεαυεηβ πάντα ἰπαάεηίς ϑίερπαπο 
ΡῬη πὰς Ζεαπε εχ ϑᾺΟθδοο [τὶ ρίο, ἤὰο 
ΘτΕΡΠαΠῸΒ. ΕΓὰ5 εἰ, δαάϊάϊι ; Τατὶ- 
οδηῆβ επίτα εὐϊτῖο σάντα κακὰ ἀδῖ, 
ΔρΡροῆίο ἴῃ πιδρῖὶπε πάντες, αυοά 
Οὐοάεχ Ρατ, ἃ Βγαποκίο ἰηρεξεας 1π 
τεχίὰ μαρείῖ, Θυοά αἷς Ζειπε εαπὶ 
{οτὶρῖαταπὶ στανϊοτοπὶ εἰ Ηϊδγοηα 
φοτηζηοίο ἀϊξηΐϊοταπὶ εἴ, πείοϊο 
ᾳυδπη 1116 σοΟμ ΠΟΙ ΟΠ ΕΠ ΔηΪΠῚ1 ἢρ- 
πίβοατε νοϊαεγι. (ΟΟἸ]οαυϊαΓ Ἐπὶ πὰ 
δτηΐσε οαπὶ Β᾽ πποπίας. ϑ8εὰ αυοά δά- 
αἴξ ἐχθιηρ! ΠῚ εχ οᾶρ. υἱϊ. 2. πάντες 
πάντα τὰ προσταττόμενα, ποπ σοηνε- 

τῖξ οατὰ Ποὺ Ἰοοο, 81 εἴξι σάνταω 
κακὰ λέγουσι Ὦ. 1. [οτ]ρίιτη, ῥτοθα- 
τεῖῃ. Ἰρίταγ Γο]ῇ πάντα. 

ποιεῖσθαι! ] ϑιοῦεοας εὐἀϊῖα5. οἵ [οτῖ- 
Ῥίαβ “ποιούμενοι ἀαϊ Ῥτοραπίε ϑίερμα- 
ΠΟ, ΠΟἕ ΤῈ : πεὺ οὐπὶ Ζευηΐο ὥστε 
ἰητεϊ!ρεπάσπι εἰ δὰ σοιεῖσϑαι. 15 
επῖτα Τηἢηϊτῖνιι9 ἃὉ ὕποπτοι ὦσιν ρεη- 
ἀςι. ᾿ 

16. ἐλενθερωτάσων} Βιοθθοας ἐλεν- 

ϑεριωσάσων ἀαῦ, 
ἀλλ᾽, ὁρᾷς, ἐκεῖνό γε] ϑιοΌρυ5 [ογῖ- 

Ρία5 ροῖ γε ἤδσπυτῃ ἱπιογγοραῖοηΐθ 
Ροηϊῖ, εἀϊΐα5. γε ογηϊτῖς. Τιβοποανὶας 
σοπ]εοῖξ ἕο θεπάατῃ ὁρᾷς ὡς ἐκεῖνό γε, 
ΘιΈρμαπμὰ5 ὅρα, μὴ, αυοὰ ρῥτοθανῖξ 
ΒδοΠϊῃ5. Ετηθῆὶ ὁρᾷς ἀεἸεεαπι τηδ]ε- 
Ῥαῖ, νεῖ ροΐϊιβ. οοτγρεῦας ἀλλ᾽ ἐκεῖνό 
ψε ὁρᾷς ὅτι οὐκ ἂν ἔτι. Αταϊϊπτιβ νεγίς: 
ϑεά 1]Π|Π᾽ο ῥγοξεέῖο πεπσμαάπι ῥέεν εααες 
δὲς, Ζειπα σοπ]θοϊε ὁρᾷς οτίαστη ἐδ 
ΕΧ Τοτρίατα ἄρα σὺ 486 σπϊάε πῃ σοη- 
Ἰεξίατα τηϊῃὶ τπᾶχῖπια οτηηϊα πὶ ρ]4- 
σεῖ. ϑεαυεηβ οὐχὶ ὑτοὸ να]ραῖο οὐ ἀδ- 
ἀϊξ εχ ϑίοθεο υἱγτοαὰθ Ζεῦπα. ]Ἰἀεπὶ 
Οὐοάεχ Βιοθεοὶ εὐφραίνοισθλε ἀδέ, 

17. τούτῳ] ϑιοῦδοιιβ εἀϊτι5 σοῦσσ 
Παῦεῖ. Τ)εϊπάθ τηᾶτροὸ Ποῖ, μαθεξ 
ἐσθίειν καὶ πίνειν---τὸ παρ᾿ ἡμῖν συμι- 
παρατιθέμενον. Ἑκάτη ΒτΟΌΘΕ.5 ἀζεῖς 
486 ἐσθίειν καὶ πίνειν ἀατ, αἴ νυ ]ράτετα 
ογάϊπεπι Παρεῖ εχ ἢ. 1. Αἰπεηξεὰς ἵν. 

Ρ. 144. ᾿ 
ὑπερβάλλειν) ΑἰΠοηδοα8. εἀϊτα5. εἴ 

[οὐρὰς ὑπερβάλλειν Ὠαθεῖ, αποά ἴα 

»"»-᾿ 



5οὔ ΗΙΕΒΟΝῚΙΒ 

Ἂς ͵ Μ «7 ΄ ᾿ς « . 

18 Διὸ καὶ πώντες ἄνϑρωποι ἡδέως τοροσδέχοντωι τὼς ἐορ- 
Ἂς Ν ἐπ ͵ὕ γ Ἂς δ ον "ὃς 

τῶς, τλην οἱ τυρῶνγοι. Ἐκπσλεω γαρ αὐτοῖς Φει σπτορε- 
΄ 3 Ε "»" « -“ 3 « 7ὔ 

σκευωσμεένωι, οὐδὲμίων εν τως εορτῶις ἔχουσιν ὧι τρῶπε-- 
Ἀν ον 9 ᾿ .“ ͵ “» -“ » 7 

αι αὐτῶν ἐπίδοσιν. Ὥστε τωύτη πρωτον τῇ εὐφροσύνη 
“ ᾽ »" » 5» » ͵ Ε 3 

19 τῆς ἐλπίδος μείονεκτουσι τῶν ἰδιωτῶν. Ἐπειτω δ » εφη, 
᾽ »-" εΥ̓ ΘΎ Ν Ν ΕΣ “ ε) ε, ὃ- 5 

ἐκεῖνο εὖ οἱδ᾽ ὅτι καὶ σὺ ἐμπειρος εἰ, ὁτί ὅσῳ ὧν πλείω 
-“ Ν Ν ἀκ « ΤῊΣ ΄ 

τις παραϑήται τῷ περιττώ τῶν κώνων, τοσούτῳ καὶ 
-“ 7 »"» Ε “ Π] -“" ͵ὕ 

ϑᾶττον κόρος ἐμπίπτει τῆς ἐδωδῆς. Ὥστε καὶ τῷ χρόνω 
» ε -“ -«ε Ψ» ᾽ν “Ὁ 

τῆς ἡδονῆς μείονεκτει ὁ πωρωτιβέμενος πολλὸν τῶν μετρίως 
᾿Ξ; Ν Ν Ἴ 3) « 7 -“ 

20 διωιτωμένων. ᾿Αλλώ νωὶ μὼ Αὐ΄; εφη ὁ Σιμωνίδης, ὉσῸΡ 
δ ν᾽ « Ν 7 »" , Ἢ » “ 

ὧν ᾿χρόνον ἢ ψυχὴ τόροσιήτωι, τουτον πολυ μωλλον ἥδονται 
ε “ Ἂ»" " »-“ Ψ, “ Ν 

οι τῶῖς πολυτελέστερωις τὐωρωσκευώις τρεφόμενοι τῶν τῷ 

8 »- 
3 ἊΨ ΄ ΕῚ »ο“΄Ὁ 9 ς ἐδ -: 

ευτελεστερῶ παρατικγεμένων. Ουκουν, εᾧη [) Ἱέρων, [2 

Ζ Ν ἘΝ ΤΩ «ἣν» 7 ἴω ᾽, Ἷν 
Σιμωνίδη, ΤΟΥ εκώστῳω ἡδόμενον μωλιστω, τουτον οἱξί Κκωΐὶ 

2 ͵ " “ .2 μ Ἵ Ν κ 3} 
ερωτικωτῶώτω εχξῖν τοῦ εργου τουτου : Πωώνυ μεν ουν, εῷη. 

Ύ π᾿ χὰ Ν 7, “, ᾽ Ν ε “ἅμ 

Ἢ ουν οβούς τι τοὺς τυρώννους ἥδιον ἐπὶ τὴν εὔυτῶν σαρα- 

Ἂ ἜΣ ἿΝ Ν 3 ΄ 4. ΤΙΝΣ Ν ε »"Ὕ Η Ν 

σκευήν ιοντῶς, ἢ τοὺς ἰδιώτως ἐσῖι Τὴν ξεαυτῶων 9 Ου βω 

Ν 7» 3 ΕΣ Ν 55: 3 Χ Ε ων ες 

τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐ μὲν οὖν, ἀλλὰ καὶ ἀγλευκέστερον, ὡς 

ἰοοαπι ψαΐραιῖὶ ὑπερβάλλον οσατπὶ Ζευ- καὶ ϑᾶσσον)] Τίὰ ουπὺ ϑίερμαπο. 
Ὠἷο τεσερὶς Ὑ εἰκε. ψεκε. Ννυϊρο εταὶ ϑᾶσσον. Ἐχ 8ῖ1ο- 

18. ἡδέως τσρ. τὰς ἑορτὰ:} Βιοῦθῦβ ὃὈθὸο εἰ Αἴπεηθο καὶ ἰηίεγαϊε Ζεαπα. 
υΐετηας τὰς ἑορτὰς ἡδ. σρ. Ὠᾶθοῖ. ϑεὰ Αἰμεπθοὺβ νεπεῖαβ εὐ Μϑιυβ Πᾶ- 

σπλὴν οἱ σύραννοι] Οοάϊσεβ ἃ ϑοῆνγοῖϊ-ὀ δεῖ καὶ ϑᾶσσον μᾶλλον, Ῥοξτογηιπι 
δμεραΐίεγο ἱπίρεξει ἀαπὶ 'π Αἴπεθβὸ γνοράθα!απὶι οτηϊῆϊ εἀϊῖο ΒΔΠ]. ες Οάᾶ- 
αλὴν οὐχ, οἱ τύρ. 51. ποῆτογ ἴῃ [σθά, [ςἋΔυθοηί. 
Ἀερ. χν. 6. καὶ ἕδρας δὲ πάντες ὑπανί- ἡδονῆς} [τὰ Βίερῃ. [εουπάα 6χ Α- 
στανται βασιλεῖ πλὴν οὐκ ἔφοροι ἀπὸ τῖὨδηδοο νυϊραία πὶ ἐδωδῆς σοτΓγεχὶζ, 
τῶν ἰφορικῶν δίφρων. λεῖπε μειονεσεῖς πρώτ. Εἷς ἴῃ εὐά, 

τοωρεσκευασμένα!) ἘΚ, νεῖτ. οαπὶ νεῖῖ. εε Ὁοάϊος ΓΙρί. ϑεα μρειονεκσεῖ, 
Ἰίρτο {ἰρῖ. παρεσκευασμένα ἀδηῖ. νεῖ-. παρ, ἀεάϊτ Οδῆδ]. μεειονεκτεῖ ὁ πολλὰ 
δᾶ τῶν ἰδιωτῶν εἀϊτα9 Θιοῦδευ5. οπλϊῖ- σπάρώτ. ϑιοΌδοαΒ αἴεγαια, ψεγαγῃ ἀ6- 
ει. ἀϊτ διερῆ. Τεουηάα, 

19. ἐκεῖνο] ΑἸμεηθθαβ ἔπεισα, ἔφη, 2ο. εὐτελέστερα}) ΑἰΠαηδοιιβ εὐτελέ- 
ἐκεῖνο εὖ οἶδα. Εχ ϑιοῦθθο υτοηὺς σσάτα μᾶρθεῖ. Απιθοαάεπβ ἄν οπλϊεεῖξ 
Ζευης ἐκείνου τεςερῖξ. Ταπιϊηᾶ. 

ὅσω ἄν πλείω τις] Αἰμεπεραϑ ὅσῳ ἄν 21. Ἦ οὖν] [π᾿ πιατρίπα Οοάϊοῖα 
σις πλέω. δ5εα εὐϊτίο νεπεῖα οὲ ΒΆΠῚ. ϑιοθθδηὶ σοπ]οδιαγαπι Τί οὖν, ὁρᾷς 
ὅσῳ ἄν τισι πλέω αὶ. Ἐρίτοτης Μϑίῖὰα ριοροῆιαπι τεροτῖῖ εἰ ργοῦανῖε Βταπο- 
ὅσω ἂν «λείω τις. Οοάεχ Α. ὅσῳ ἄν τις Κιία5, τείεγεηϊα Ζευπῖο. 1ἀδπὶ ϑ:οθ8- 
πλίων σις. ϑο, μεσ μαίες βἀϊάϊι ὅσῳ 5 νοτθᾶ ἐπὶ σὴν ἑαυτῶν οτηϊῆιί, 
ἄν “Δλίω τις. ἀγλευκέστερον) Ἐχ ϑυϊάα ἢοο νυ]- 
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Υ̓ » “Ὁ 3] ε ΄ 

πολλοῖς ἂν δόξει. Τί γάρ; ἔφη ὃ Ἱέρων, τὰ πολλὰ 32 
-“ ΄ ἃ ἜΝ 

ταυτῶ μῆχανημαωτῷ κατωνενδήκως, ον παρατίϑεται τοις 

͵ 7 ν χ' Ν ἃ Ἂς Ν 7 

τυράννοις, ὀξέα καὶ δριμέω καὶ στρυφνώ καὶ τὼ τούτων 
᾽ Ι͵ ͵ δ με 3, «ς 7 "ἤ 

ὠδελφώ ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμωνίδης, καὶ πώνυ γέ 

μοι δοκοῦντα παρὼ φύσιν εἶνωι ταῦτα, ἀνθρώποις. Δλ- 93 
Ἷ “" 5 ΝΥ) ἘΠῚ ζ » ν. ΕΣ “ δ 

λο τι οὖν οἴει, ἔζη ὁ Ιέρων, ταυτῶ τῷ ἐδέσματω εἰνωΐ, ἢ 

μαλακῆς καὶ ἀσϑενούσης τρυφὴ ψυχῆς ἐπιϑυμήματω. 
᾽ ἈΦ κΥΝΝ 9) “ἢ ς« «δ΄ 3 ἐφ Ἂς 7 

Ἐπεὶ εὖ οἱδ᾽ ἔγωγε, ὅτι οἱ ἡδέως ἐσθίοντες, καὶ σύ που 

οἶσθα ὅτι, οὐδὲν τοροσδέοντωι τούτων τῶν σοφισμάτων. 

᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Σιμωνίδης, τῶν γε πολυτελῶν ὀσμῶν 24 
7 7] ᾿ς Ἧς " » 

τούτων, ὧἰἷς χρίεσιϑε, τοὺς πλησιάζοντως οι! μώλλον 
3 ͵ ΣΝ ΕἸ ον ς »" 

Ὡὡπολαύειν, ἡ ὠὐτους ὑμῶς. 
« Ν ΄ἷςΡ εἶ 7 

Ὥσπερ γε καὶ τῶν ὠχαρί- 

στων ὀσμῶν οὐκ αὐτὸς ὁ βεβοωκὼς εἰσϑάνετωαι, ἀλλὰ 

μᾶλλον οἱ πλησιάζοντες. 
ῳ ΄ 3 φἰὐ πτο 

Οὐτω μέντοι, ἐῷη ὁ “Ἰέρων, 
Ν “Ὁ ͵ὕ « Ὰ 3) Ν ΓΝ γ ὯΔ δι 

Κκώΐι τῶν σιτῶν ὁ μὲν εἐχίων παωντοδωπὸὼ οὐξι. οὐδὲν ββέτω 

μὰ ϑι οἰ 7 ἘΡ Ν ΄ Ν ἀκ 3 

πόθου ούτων λαμβάνει ο δὲ σπανισῶς τινος, οὐτος ἐστιν 

« Ἂς »" 2 Ἂ -« Ξίλν τα -“ 

ὁ μετ χωρῶς εμπιμπλώμενος, ὁτῶν ὠὐτῷ ταροζφανη τι. 

ξαῖο ἀγλυκίστερον Τα Πίταϊς Ζευηε. 
Οὗ, δὰ (βξοοηοχῃ, νἱϊϊ. 3. 

22. κατανενόηκας]} Βαϊ το  επεῖὰᾶ εἰ 
Οοάεχ Α. Αἰπεδηβοὶ κατανενοήκοτε-ττ: 

ἀνθρώπῳ ἀδηϊ, ὉδῚ Βαῇ]. εἰ Οδίδυ. 
ψαϊραίατη Χεπορπομεῖὶς ροΐιεταηῖ, 
Ῥείϊηάε στριφνὰ ἀατ ΠἰΌεγ Γἰρῖ, 

23. οὖν οἴ] ΑἰΠεΠξουβ οὖν οτηϊεεἰῖ, 
ἀεϊπάες ἢ νὴ Δία κακῆς καὶ ἀσϑενούσης 
ψυχῆ:ς---ἰπεὶ οἵγε ἡδέως ἔσϑοντες. ἴἴὰ 
υϊάετη δἀϊτῖο πη ροτὰ παδοῖ, (εὰ Βα- 
1]. εἰ Οα(αυδοηΐαπα ἢ μὴ μαλακῆς. 
γεπεία εἰ Οοάεχ Α. ἢ μὴ διὰ κακῆς. 
Ὁηάο ἢ νὴ Δία κακῆς ἴὰ Αἰπεπθο εὐϊ- 

ἀϊει ΒοΠ εἰ μεθα οΥ ἐαπάοσπαυς Χο- 
ὩΟΡΒΟητὶ Τοτὶρίαγαπι τεβίτατάτη νο- 
Ἰυϊι, Θεὰ κακῆς να ]ραῖο πιϊηὶ πς ρτθ- 
ξεγτθηάσγη νἱάδιυτ. εϊηάς ἔσθοντες 
ςαάεπι ψεπεῖα οἰπὶ Οοάϊοε Α. εἰ ἔ- 
Ρίζοτης Μίϑια ἀδπὶ 'ἰπ ΑἸ Πεπθθο ρῥτὸ 
ἰσϑίοντες. 

ἐδέσματα) Ἑάϊτα5 Θιοῦυς ξητήμκα- 
τα, νετὰπὶ Τοτὶ ρα. εἰ τηᾶιρὸ βαϊτὶ 
Βᾶθεῖ, ἰάφτ, εἀϊτας μάλα καχῆ; καὶ 

ἀσθενοῦς ἀδὶ. 
Γλρί, Ἰθετσ, 

τρυφῇ) Εάά, νεΐϑθγεβ. οσὰσπῃ Γἰρῦ. 11- 
Ὁτο “οἱ ϑιοῦξθο βάϊο τρυφῆς» [εἀ (οτὶ- 
Ρία5. ϑιοθθθα5. ρίδηθ οὔλίτς νοσαθα- 
Ἰατη. 

24. τῶν ψε] ΗἮοο εχ Εάϊτ. Οαθα]. 
ΘΙΕΡΏ. ίδο. εἰ ϑῖοθεθο ὑτὸ νυϊραῖο σῈ 
ἀδάϊε Ζεαηδ : Ρε]9 ταπηὸπ τονοοᾶνὶξ 
ψνεῖίκε. 

ἀχαρίστων) [τὰ εἰίατπι τηᾶτρο Ὑ1}- 
Ιοἱἵ, Οοηίτα ἀχαρίτων ἀδμε εαά, νεῖξε 
ΒιοΌδου5 εἴ Οοάοχ [ρί. 

25. πόϑου αὐτῶν) Δὰ οὐδὲν τεξετοῃ- 
ἀσπὶι αὐτῶν, φᾶτε τηδ]εῦας οὐδὲν αὐ- 
σῶν γεῖϊίκε. Ὀεῖπάε χαρμονῆς ἀαξ 
Θτο γθθ5 εἀϊταβ, χαρᾶς [οτὶρῖα5, ΡοΙ- 
εἃ σιμπλάμενο: εχ Τα πἴϊπαᾶ, ϑίοΡςοο 
[οτὶρῖο δὲ τηᾶγρίηθ ϑῖερῃ. τενοσανὶξ 
Ζευπο, ϑιοῦεις εἀϊα5. οατὴ ΑἸαϊπα 
εἴ ϑιερῇ. ποβγαπὶ πάρει. Ὠεηϊ- 
αὰς προσεσιφανῇ ΘιΟΌδει5. Εαϊτα5 μῶν 
Ῥεῖ. 

. 

Ῥαγιϊουϊαπὶ ἤ οχγμτῖξ 

[39] ὧτ 



δοϑ ΠΙΕΒΟΝΙΒ 

ἥἤώώω ΚΥ « " ΐ 3 ζ, 96 Κινδυνεύουσιν οὖν, ἔφη ὁ Σιμωνίδης, οἱ τῶν ἀφροδισίων 
.- »ν ͵7͵ -“" -“ Ἁ, 3 , Ν 

μόνον ὑμῖν ὠπολούσεις τοῦ τυρῶννειν τῶς ἐπιθυμίας σώρ- 
ε, 35: Ν ζ 3} ἄξιον ἐν δον δος, δ 
ἔχϑν, Ἐν γωῶρ τούτῳ ἔξεστιν ὑμῖν, ο τί ὧν κώλλιστον 
ῇ 7 “, νῳ Ν 3 ΥΎΘΥ, 3, 5 

Ὡ7 ἴδητε, τούτῳ συνένωι. Νῦν δὴ, ἔφη ὁ Ἰέρων, εἴρηκεις ἐν 
ξ ΠΣ »"“» “ ΑΙ ΡΗ “Ὁ »“ 

ῳ, σώ ἴσθι, πλέστον μμν υοι ὍΝ ἰδιωτῶν. μευ νὰ 
εἶ Ν 7 ς 3 7, 

τὸν μὲν γῶρ γώμος ὁ μεν εκ μειζόνων δήπου καὶ πλούτῳ 
»ν αὶ β . δΝ »" 

καὶ δυνέμει κάλλιστος δοκεῖ εἶνωι, καὶ παρέχειν τινὼ τῷ 
͵ ς »“ἥ ": 3 . “ 

γήμαντι φιλοτιμίων μεθ᾽ ἡδογης᾽ δεύτερον δ ὁ ἐκ τῶν 
« 7 ε ἐμ 5 " ᾿ς Ἵ 57 ᾿ς Ν ὁμοίων. Ὃ δ᾽ ἐκ τῶν φαυλοτέρων πάνυ ὥτιμός τε καὶ 
3 »“" ͵] Ὰ Ν “4 

28 ἄχρηστος νομίξεται. Τω τοίνυν τυρώννω, ὧν μή ζένην 
΄ ΕἸ ν, ᾽ »“᾿ 

γήμη, ἀνάγκη ἐκ μειόνων γωμεϊν. 
3 7 ϑν ὩΣ 7 ᾿ δὲ Ἂς ε 9 -» 

οὐ πάνυ ὠὐτῷ παωρωγίνετωι. Τολὺ δὲ Κ͵ὶ ὧὐ «“ερωπειοιι 

«“ ΄᾿- 3 Ν 

Ὥστε τὸ Φγωώπῆητον 

5 ΟΥ̓ »"»3ἅ ΄"»" ᾿» " “7 

ωὶ ἀπὸ τῶν μέγιστον Φρονουσων υνωϊων εὐφρωίνουσι 
Ι κ ὝΡ ῚὉ » 7 -"» Ἀ 537 

μωώλιστω, ὧἱ δ᾽ ὑπὸ τῶν δούλων, τοωρουσῶι μὲν οὐδέν τι 
9 -“" Ν Ἂς ΄ ᾿ ν " ἃς ἉΑ͂ 

εὐγωπστώντοῦ!, ἐῶν δέ τι εἐλλείπωσι, δεινὰς ὀργὼς κωὶι λύ- 
3 Ε -“ ᾽ -“ "»“ 5 ͵ὔ ἢ 

29 πῶς εμποιουσιν. Ἐν δὲ τοὺς πωιδικοὶς ὠφροδισίοις ἔτι 
εἴ Ἂς » Δ »-»“ » -“ »" ᾽ 

οὖ πολυ μώλλον ἡ εν τοῖς τεκνοποιοις μειονεχτει τῶν εὖ- 
« ἢ τος 3 

Οτι μὲν γὼρ τὼ μετ᾽ ἔρωτος ἀφρο- 
7 Ἂ Ζ΄ 3 7 7 ΄ ᾽ ͵7 

δίσιω πολὺ διαφερόντως εὐφροωίνει, σπῶντες δήπου ἐπιστά- 

Φροσυνῶν ὃ τύραννος. 

« ἌΡ Ἂς ΞῪΝ Ρ “ -“ , ᾽ 

β0μεθα" ὁ δὲ ἔρως πολὺ αὖ εϑέλει ἥκιστω τῷ τυράννῳ ἐγ-- 
7 ᾿ 5 " » ς 7) “Ά ΕΣ Ε] ᾿Ξ Γ 

γίγνεσθαι" Οὐ γὰρ τῶν ἑτοίμων ἥδετωι ἔρως ἐφιέμενος, 
3 ᾿ς »“»Ἢ Ψ Ἅ « εΥ ΕΣ 57 Δ 

ὥλλωώ τῶν ἐλπιζομένων. Ὥσπερ οὐν εἰ τίς ὠπείρος ὧν 

26. Κινδυνεύουσιν οὖν] Ἐκ σοηϊοξεατα 
Ἡεϊπάοτῆϊ ππεὶ οὖν δα ἀϊάϊ, ασαοά ἀεεῖα 
[δοῖ!α Ἰεέϊοσγ φαϊν!β στθοοα ἀοέϊυ5 [δ ἢ- 
τι. Πεϊμάς μόνων ἀαὶ αἴεγαὰς ϑἴοθε- 
5) ροῖεα ἔδησαι εἀά. νείεγεϑ. 

27. Νῦν δὴ] ϑιοθθυβ υἵεγαὰς Νὸν 
γε ἀαῖ, ΤΓεαυεηβ σάφ᾽ ἴσϑι εἀϊτι5 οτηϊτ- 
εἴς, ἐν ᾧ δὲ σάφ᾽ ἴσϑι Οοάεχ ΠΑΡ. 

σλεῖσσον)] Ἐχ ϑίοθεο υἱτοηὰς δά- 
ἀϊάϊτ Ζεαπε, ααοά Ατετίηυ5 αρεγ δέμηο 
Ἱπιογρτείασγὶι ν]ἀδίυτ. 

παρέχει») Μίατρο ϑίερῃ. ουπὶ ἰΌτο 
ερῇ. παρέχει. 

28. ξένην] Οοάεχ Γι ρῇ. ξένῳ Παδεῖ, 
ΤΆΤΡΟ ϑίερῃ. ουὔπὶ εἀὰ. νεῖϊ, ἀν μὴ 

μὲν ξένην. 
 Φρονουσῶν] Οσοάεχ ᾿ρῇ. εὐφραινου- 

σῶν, τηᾶῖρο ΨΠ]ΠοΟΙ. εὐφρονουσῶν ἀαΐ, 
ἀεϊπάς ὑπὸ δούλων Τἰρί, Ἰάετα Ροβεα 
ἐλλίσωσιν. 

29. Ὅτι μὲν γὰρ] Ἐχ ϑίοῦθθο αἱτο- 
46 μὲν οὰπὶ Ζεαπῖο δα ἰαϊ, φυοά 
οἴηἶπε γε κε. 

30. τοολὺ αὖ] ϑιοῦεουβ εαἀϊίαϑ πολὺ 
ἥκιστο ϑέλει συράννῳ ἐμφύεσθαι, {εὰ 
[οτὶρία5 Βαῦεὶ πολὺ αὖἡ ἥκιστα ἐϑέ- 
λει συρ. ἐγ γίγνεσιγαι.. Ἰ)εϊπάς οὐδὲ γὰρ 
1|θὲγ Γἰρῇ, Ῥοῆεα ὁ ἔρως 6Χ ϑεο 
ἀράϊ: Ζειης. 

ἽΠΠΟΥ ΜΜΎΨΜ Ἂν ΡΝ ΡΨ ΉΥΥΎΥΥΥ Ψ ννννν “Ὁ Ψ0ὍΝ 
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Δ, 4 “Ἐν “" »- ΕΣ Ν ᾽ 5 - δι δδι..5Λ Ά 

. δίψους τοὺ σιειν οὐκ ὧν ὡπολαύοι, οὕτω κωῶὶι ὁ οὐπείρος. ων 

ἔρωτος, ἄπειρός ἐστι τῶν ἡδίστων ἀφροδισίων. Ὁ μὲν 3] 
ἐπ. « ᾿ : ᾿ ᾽ ͵ὕ οὖν Ἱέρων οὕτως εἶπεν. Ὁ δὲ Σιμωνίδης ἐπιγελάσας 
πῶς λέγεις, ἔφη, " Ἱέρων ; Τυράννῳ οὐ φὴς παιδικῶν 

ἔρωτως ἐμφύεσϑαι; Πῶς μὴν σὺ, ἔφη, ἐρῶς Δαϊλόχου 
-Ψ ᾿ ΄ “ Ἂ, Ν ΄ ! 

τοῦ καλλίστου ἐπικωλουμένου; Οτι, μῶ τὸν Δί᾿, ἐφ, 92 
"2 ͵7 3 -» . . 9. ὃν ἥν “Ὁ ὍΝ 

ω Σιμωνίδη, οὐ τοῦ ετοιμου σῶρ ὠύτου δοκοῦντος εἰγῶνΐ 

᾿ -“ ͵7 ͵7 ᾽ -" 5 ὶς “-ῳῃ 

τυχεῖν τούτου μωώλιστῶ ἐπιθυμῶ, ὡλλῶὼ τοὺ ἠκίιστῶ τυ- 

ράννῳ προσήκοντος κατεργάσασϑαι" ἐγὼ γὰρ δὴ ἐρῶ 88 

ἐν Δαϊλόχου, ὥνπερ ἴσως ἀδωγκάζε ἡ Φύσις ἀνϑρώ- μ χ ο ἴσως ἀλεγ 6 
που δεῖσθαι παρὰ τῶν καλῶν" τούτων δὲ, ὧν ἐρῶ τυχεῖν, 

Ἂς δι΄ κ᾿ ΄ ᾿ "“"ὦΜ 

μετὼ μὲν φιλίας καὶ πωρὼ βουλομένου πάνυ ἰσχυρῶς 
9 »“» ,ὕ Ἄ Ἐν 

ἐπιϑυμῶ τυγχάνειν, βία δὲ λαμβάνειν πωρ αὐτοῦ ἧσσον 
2 .-« 9 Ἶ »"- ΟΣ) Ν -Ὁ“ ὟΝ 

ἂν μοι δοκῶ ἐπιϑυμέν, ἡ εμῶυτον κακόν τι ποιεῖν. Παρῶ 34 
Χ Ἂ- ͵΄ » ͵ ἤ , ῳ 

μὲν γῶρ πολεμίων ὠκόντων λαμβάνειν, πάντων ἥδιστον 

ἔγωγε νομίζω εἶνωι, πωρὼ δὲ παιδικῶν βουλομένων ἥδὶ-- 
τῇ « 7 ἩΔῪ Νὴ, 20 Ν ἜΝ δ "“ 

σται, οἰμωιϊ, οἱ χώριτες εἰσίν. Εὐθὺς γὰρ παρῶ τοῦ 88 

ἀντιφιλοῦντος ἡδεῖαι μὲν αἱ ἀντιβλέψνεις, ἡδέαι δὲ αἱ 

ἐρωτήσεις, ἡδέωι δὲ αἱ ἀποκρίσεις, ἥδιστωι δὲ καὶ ἐπα- 

Φροδιτώτατωι οἱ μώχωι τε καὶ ἔριδες. Τὸ δὲ ἀκόντων 38 

σοῦ πιεῖν οὐκ ἄν ἀπολαύοι)] Ἐχ 8:16- 
Ρῃδηὶ εὐηεηἀδιίοηα νεγῦα οὐκ ἄν δά- 
ἀϊάϊς Ζεαπα, α4ὺθ ἰΐϊθταπὶ οπιϊῆε 
Ἄγ εκε, περαζίοηθπι ποη εἴξ πεοεῖς- 
[τίντα Παΐπεηβ σατ Τιδοποϊανίο. 5ε4 
Τεοποϊανῖαβ ΤογῖὈἱ νοὶ αἷς ὥσπερ οὖν ἄν 
τιςττττοῦ πιεῖν ἀπολαύοι. Τρ. ηυἱάθηλ 
περαιίο αὐθεῆδε ροῆξ νϊἀείαγ. ϑεἀ ἀπο- 
λαύειν τοῦ πιεῖν ποη τεέϊε ἀϊοίτατ, 40] 
πες [Ἐπ πὶ ὉΠ] πὶ πες νοϊαρίαϊεπι 
εχ μοΐῃ μετοὶρίξ. βΒεξὶϊς αυϊάσπη 
εἶκε δηποίαϊ εξ νεγθ πὶ μέσον, Ἰὰ 
εἰ ἀς πια]ὶς εἰ δοηΐβ ἀϊοῖ, σα] 5 4}}- 
αυἷ5 ναὶ αὐἱταγ νεὶ ἔγαϊταγ ; {εὰ [α]- 

[ατῇ εἴ, φορὰ αἀάϊε ἢ.]. εβξε πηδεῖβ 
11 αὐᾶτη ζγμὶ, εἰ ἤος ἴοσο μα ἀπφ- 
λαύειν ποη ἐ[Π8 σιετι ἡδονῇ σοι) ξέμτη πὲς 
φηέ ἀπολαύσεως (ἀε5 (σεη 4] Ὲ5) πονηῖης 
ρημη. Θιερῃδη5 εἰ (α Ὀ]αϊα τῇ πηᾶ- 
ἰωῖε, 485 Ραᾳτιουϊα ἴβπε Παρεῖ στηα- 

δηᾶτῃ αἰ βη ου! ἰδίῃ, εἰ Τιεοποϊανία πὰ 
ταον δ ν᾽ ἀξεατ, αὲ εἱ ἂν (Πίταετγες. 
ϑαρετοῖ αὐ δαπὶ ὥσπερ ἸυΠρΡΆΠΊ.5» 
ὡσπερεὶ, αασλῇ. Ναρδιοπετιη νεγῖς Α- 

τεῖηυ5: {901} 2ΡΙΜΥ ἦγ ΦΉΣ πμγιγιεατπ 
}αξως εἰ Μηῖτα, σμαπία ἀεἰοξίο ΔΊ ἐπ 
2ομ, ἱρπογαί, Ἰ)επίααθ ᾿ἰδεγ Γὶρί. 
ποιεῖν ἀαῖ. 

31, παιδικῶν] ΑἸάΐηα σπαφδικῶς ἀαῖ, 

Πεϊπάς πῶς μὲν σὺ---καλιλίσσου λεγο- 

μἐένου τηᾶτσο ΝΊΠ]οΙ, ἐσὶ καλοῦ λεγο- 

μένον Οοάεχ Τλρῖ. 

32. κατεργάσασθα!) ἘΒτοάξου5. βίᾳ 
δἀάϊτατῃ πιϑίεραῖ, σοηῖτα τοξϊς τηο- 
Ὡὰϊς Ζεῦμα ἰπι6ΠΠρὶ μετὰ φιλίας καὶ 
τυαρὰ βουλομένου. 

34. ἡδισσον ἔγωγε] Ματρο ΨΊΠοΙΣ, 

ἔγωγε ἥδιστον ὨϑΌεϊ. 
᾿ 36, ἐπαφροδιτώταται] Οοάεχ [Γἰρΐ, 
ἐσαφροδισότατιαι ας, Ἰάθτι ἀεϊηὰς καῇ 

Ῥ 
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ἣ “ 3 7 Ψ 3} 5, ἂν »ὋΣ΄ΔχαχΧἵἹἵϑ9 ΄ 

παιοίκων ὥπολαύειν, λεηλωσίον, εη, ἐμνοίγε θόκει εοικένος 
“ ἈΝ, 2 7 7 γ λ “Ἤ . 

μβώλλον, ἡ ἀφροδὶσίοις. Καὶ τοι τω μέν ληστη παωρεχϑεί 
Ν «“ ς Ν ὁ ΄ ΣΤ ὙΠῸ “ Ν 3 ΄ 

τινῶς ὁμῶς ἡδονὼς τό τε κέρδος, κωὶ τὸ νιον τὸν ἐχιτρόν" 
Ν δὲ “ὩΦᾷῤΝ »,.»" 7 -“ " Ὁ' Ν 

τὸ δὲ, οὐ ὧν ἐρῶ τις, τούτῳ ἥδεσθαι ἀνιωμένω, καὶ Φι- 
-»“᾿ »" Νὰ ᾽Σ ΄ ψν 9. “ἃς 

λουντῷ μισείσκτωι, καὶ ἅπτεσθαι ὠχϑομένου, πὼς οὐχὶ 
ω“ ΕΣ Ν Ν 7 ΩΣ Ζ Τὰ ϑ7 τοῦτο δὴ δυσχερὲς τὸ πάϑημῳ καὶ οἰκτρόν ; Καὶ γαβ 

ΝΥ Ηρ δὰ, 5 ΄ ΩΝ πον ΤΟ “ εἰσ "ὦ 
δὴ τω μὲν ἰδιώτη εὐθὺς τεκμήριον ἐστίν, ὁτῶν ὁ ερώμενός' 

ε “ . ε “» 7 Ἂς Ἂς ἰδέ, « 

τι ὑπουργῆῇ, ὅτι ὡς ζιλων χωρίξεαι, διὼ τὸ εἰδένωι, ὅτι 
ὡ 3 -Ὁ γδὰ “ “ « "“" “ Χ Ἶ 3) 

98 οὐδεμιίῶς ἀγωγῆς οὑσῆής υὑπήρετει' Τὼ δὲ τυρώννῳ οὐ 
ἣ ΟΝ “ «- » ᾽ 7 ᾿ς 

ποτ᾽ ἐστὶ πιστεῦσαι, ὡς Φιλῶται. ᾿Ἐπιστάμεθῳ γὰρ 
Ἵν ἃς Ν 7 ε “ ε - 7 ΓΕ ᾿ ͵7 

αὖ τοὺς διὼ φόβον ὑπηρετοῦντας, ὡς, ἡ μάλιστ᾽ ἂν δύν- 
3 Ψ, πος ἐν -“ ἊΨ ͵7 ς ΄ 

ὠντῶι, ἐξεικάζουσιν αὑτοὺς ταῖς των φιλούντων ὑπουργί- 
ς ΕΣ 3 3 ΄ ΄ -“ 

ὡς. Καὶ τοίνυν αἱ ἐπιβουλαὶ ἐξ οὐδένων τπλέονες τοῖς 
7 ἼΒΟΙ δν 0 ἄἤσς ““ 7 “ 5." 

τυρώννοις εἰσὶν, ἡ ἀπὸ τῶν μώλιστω φιλεῖν οὑτοὺς “ρος: 
΄ 

ποιησωμένων. 

ΓΑΡΌΤ ἯΙ, 

}. ΠΡΟΣ τωῦτω εἶπεν ὃ 
ω] 2, Τῇ ὮΝ ΠΝ τ ὃν 

πάνυ ἔμοιγε μικρὼ δοκεῖ εἶναι, ἃ σὺ λέγες. ἹΠολλοὺς 

"" Σιμωνίδης, ἀλλὼ ταῦτα μὲν 

γῶρ, ἔφη, ἔγωγε ὁρῶ τῶν δοκούντων ἀνδοῶν εἶνωι ἑκόντως 

μειονεκτοῦντας καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ ὄψων, καὶ ἀφρο- 
2 δισίων γε ἀπεχομένους. ᾿Αλλ᾽ ἐν ἐκείνοις γε πολὺ δὲα;- 

φέρετε τῶν ἰδιωτῶν, ὅτι μεγώλω μὲν ἐπινοεῖτε, ταχὺ δὲ 

αἱ ἔριδες. (εϊεγαπι εὐθὺς ἢ.]. εἢ φαοὰ 
Φ1101 αὐτίκα, Ἔχεταρ]ὶ στϑιία. 

36, λεηλασίᾳ] απῖηὰ τῇ λεηλ. 
Ηὰας τείρεχις ΡΙαἰατοῆ5 ἴῃ Απιδῖο- 
το Ρ. 8. εἀ, Ἠαΐἴτεη. ἡ δὲ ἀπὸ τῶν 
ἀῤῥένων ἀκόντων μὲν καὶ μετὰ βίας λεγο- 
μένη λεηλασία εἴ ςεί. 

οὗ ἄν] Οοά. Γιλρῇ. οὗ ἐὰν ἀαῖ. 
37. οὐδεμιῶς----ὑπηρεσεῖ}͵ Τρ, οὐδὲ 

μιᾶς ἀαῖ, εἰ ΝΥ ΕἸΓΚΊῚ1 οοτγθξεϊοποπα ρτὸ 
να ρατο ὑπσηρετῇ σοπβτγπηαί. 

38. γὰρ αὖ τοὺς] τθο εἴξ δῖερῃα- 

ὯΔ ετηρηάδιίο ὑτὸ νυϊδαῖο αὐτοὺς, 

ὙΥ οἶκε Ἰηϊεγργείαϊαγ : δοΐσπμς “ΨΕΊΩ 
εἰϊα,η, νεγΏΘοαΪε : ἀρ εἶπον ἀπιάθγπ 
ΘῈ: 6 αἷς ϑαοῖε δεϊγαολέεί, Ἰεϊηάς ἐξ- 
εἰκάζωσιν ἀεάϊι (αβα]ῖο. 

ι:. ταῦτα εἶπεν] Οοά. Τἰρῇ, ταῦσα 
δ᾽ εἶπεν, 

δοκούντων ἀνδρῶν εἶνα] ΨΥ εἴῃκίο νἱ- 
ἀετοτ εἶνον αθιαπάατε, εἰ δοκούντων εἴϊε 
σοη βίομονιη, 1Πἰμβγῖμηι. ἸΝοα τηθτηῖ- 
ποῖᾶς ψεγθοτιι πη Ο8Ρ. ΥἹ]. 3. ἄνδρες δὲ 
καὶ οὐκέσι ἄνθρωποι μόνον νομειξόμεένοις 

2. ταχὺ δὲ] Ἐχ Βιοῦξο εἀϊϊο εξ 
Τοτὶρῖο ταῦτα δἀαιάϊς Ζειης. ᾿ 



σαφυ 1]. 2ΤΙ 

κατεργάζεσϑε" πλεῖστα δὲ τὰ περισσὼ ἔχετε, κέκτησθε, 

δὲ διαφέροντας μὲν ἥν οὰ ἵππους, διαφέροντα δὲ κάλλει 

ὅπλώ, ὑπερέχοντω δὲ κόσμον γυναιξὶ, μεγαλοπρεπεστά-. 

τάς δι, οἰκίως, καὶ τωύτως κατεσκευασμένας τοῖς πλεί- 

στου ἀξίοις" ἔτι δὲ πλήθει καὶ ἐπιστήμαις ϑεράποντας 

ὠρίστους κέκτησθε" ἱκανώτατοι δὲ ἐστὲ κακῶσαι μὲν 
ἧς 2. 9 -» ὅν ἐπ 

ἐχϑροὺς, ὀνῆσαι δὲ φίλους. Πρὸς ταῦτα δὲ ὁ “Ἱέρων 3 

εἶπεν, ἀλλὼ τὸ μὲν πληϑος τῶν ἀνθρώπων, ὦ Σιμωνίδη, 
3 "-“- « »"» Ζ΄Ζ ΕῚ μήν 

ἐξωπατᾶσϑαι ὑπὸ τῆς τυραννίδος οὐδέν τι ϑαυμάζω" 

μάλα γὰρ ὁ ὄχλος μοι δοκεῖ δοξάζειν ὁρῶν καὶ εὐδαίμο- 
͵7ὔ πὸ ιν 7 ε δὴ ν᾿ Ἃ, ᾿Ὶ 

νάς τινας εἶναι καὶ ἀϑλίους" ἡ δὲ τυρανὴς τὼ μὲν δὸ- ἡ 
“ -»" “" “δ » 

κοῦντω πολλοῦ ὥξιω κτήμωτω εἶναι, ἀνεπτυγμένω ϑεῶ- 
ν᾿ » ΄ ν Ν τ. -Ὁ 

σϑαι, φανερὰ πᾶσι παρέχεται" τὰ δὲ χαλεπὰὼ ἐν ταῖς 

υχαϊς τῶν τυράννων κέκτητωι ἀποκεκρυμμένω, ἔνϑα 

περ καὶ τὸ εὐδωιμονέϊν καὶ τὸ κωκοδαιμονεῖν τὸς ἀνθρώ- 
3 Ὁ “Ν ᾿ τ“ ᾿ ἄς Ἀν ͵7 

σοῖς ὠπόκειτωι. Το μὲν ουν τὸ σληϑος σερι τούτου λε- ὃ 

. ληϑέναι, ὥσπερ εἶπον; οὐ ϑαυμάζω. Τὸ δὲ καὶ ὑμᾶς 
-“" ᾽ »-"ὦ" ᾿ » ΄ Ὁ »" 

ταῦτ᾽ ἀγνοεῖν, οἱ διὼ τῆς γνώμης δοκέτε ϑεῶσθϑαι κώλ- 
Ἂ »"» ᾽ »“»"Ἥ “ » 

λιον ἢ διὼ τῶν ὀφϑαλμῶν τὼ πλεέϊστω τῶν πρωγμάτων, 
ἰς ὅΠ΄, »“ Ν δ᾿ ΕῚ Ν Ἁ ΄ 

τοῦτό μοι δοκεῖ Θαυμαστὸν εἶναι. Ἔγωὼ δὲ πεπειρωμένος α 
»“»“Ὕ " 3 7 Ν Α,.[ «“ ς 3 

σαφῶς οἶδα, ὦ Σιμωνίδη, καὶ λέγω σοι, ὅτε οἱ τύραννοι 
΄ς-ν "Ὁ “: 7] ΄ »ΞὭ"-» 

τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι, τῶν δὲ με- 

μεγαλοπρεπεστάτας}) ϑιοῦδευβ εὐϊ- 4. ϑεῶσϑαι, φανερὰ] ϑιοῦδθις 9:ά.- 
τὰ5 σοπηραγαιν τα Ππαθεῖ, [εὰ Γοτὶρτα8 
οὐτὰ νυ]ραίο ἰδοϊξ. 

πλήθει} ἄριστοι «λήθει ἀἴοὶ νἸάθη- 
ἕως ὙΥεἰκΚιο, χααΐεη5 τοῖα [τη ἶα, 
Ὀς Παπλείοῆοῦ, ργθοῖας ῥαυοϊου 5 
εγνὶβ, ἤνε χυδίεηαβ ἴπ ἰαογ Ὀ8, 
4υἱ ταυ]τογυτα οὁρεσᾷ ᾿πάϊρεηῖ, ματα 
ἴογνὶ ρτορτὶβ [ας τπεϊίογεβ, Οοηῖγα 
ἘτπΕΗ͂Ι εἴδει νεὶ φύσει ρτεοίοτεθαῖ. (ς- 
ἴσγατη Θιοθεθ8 σλήθεε σε Ὠᾶροῖ εἰ 
κέκτησθε οταϊτῖς. 

3. οὐδέν τ] ΑἸάϊπα τὶ οτηϊῆι. 
ἰηάς μάλιστα γὰρ τηᾶτρο Υ ΠΟΙ, 

Ὡς- 

σασϑαι φανερῶς, [εὰ ἰδεῖ Ῥατγὶ[, οαπὶ 
νυ ραῖα ἴδοις, ϑιερμαπτ5 καὶ φανερὰ 
ἀεάϊι ; Ετπεῆϊ φανερὰ Ρτὸ 5] ΟΥα νετδὶ 
ἀνεσισυγμένα ὨΔΌαϊς, απεπὶ [εααϊτας 
σατὰ Ζευπῖο δ εἶκε, εαυϊάδτη 51ε- 
ῬΏδπο δοσεάο. 

ἔνϑα πέρ} ϑ:οθθθα5 ἐν αἷς περ καὶ πὸ 
εὔδαιμον καὶ τὸ κακόδαιμον, 1εὰ ἰἰδ εξ 
Ρατ. να]ράταπι παθεῖ. Μᾶγρο ϑιερἢ. 
δι ὙΠΟ, ἄδι κακοδαιμονῷν. 

5. τοερὶ πούτου λεληϑέναι)] [πυῇίατα 
ἀϊξιο λήϑοι μς περὶ σούτου, γεῖα, τὰς 
τεὶ γατίο Ἰαϊςετὶ.- 

ῬΩ 
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δ 7 “ » ΄ 4 ᾽ « 3 Α 

7 γίστων κώκων πλειστῶ κεκτήντωι. Αὐτίκῶ γάρ, εἰ μὲν 
“.-ἅ »Σ“᾿ ΄ ᾿ Ν -»" » ΄ ε » 

εἰθήνήῆ δοκεῖ μέγα ἀγαωϑὸν τοις ἀνϑ)ρώποις εἰναι, ταύτης 
3 7 -“ 7 “Ἐ 5» δ 7 ἢ 
ἐλώχιστον τοῖς τυρώννοις μετεστιν᾽ εἰ δὲ πόλεμος μεγῶ 

᾿ς 7 »ο“΄ »᾿ ε 7 ΄ 

κῶκον, τούτου πλείστον μέρος οἱ τύραννοι μετέχουσιν. 
5. Ν Ν -“ ΨΟῚ ΄ Ἂν 01 » Ν 

8 Εὐθὺς γῶρ τοις μεν ἰδιώταις, ἂν μῆ ἡ πόλις αὐτῶν κοινὸν 
7 -“ 9 «“ ΕΝ ͵7 7 

πόλεμον πολεμῇ, ἔξεστιν, ὅποι ὧν βούλωνται πορεύεσιϑαι, 
Α νὴ ΄ ΕῚ Ν ΕΣ 34 « Ν 7 

μηδὲν φοβουμένους, μή τις αὐτοὺς ἀποκτείνη" οἱ δὲ τύ- 
“ “ ε Ν 7 

ρώννοι πᾶντες ανταχή ὡς διὰ πολεμίας πορεύονται. 
ΠῚ “ « ΄ 327 ΕἸ γ᾿ ᾿ ͵ 

Αὐτοί τε γοῦν ὡπλισμένοι οἴοντωι ἀνάγκην εἶναι διάγειν, 
37 « ,ὕ “ 4 "7. 

9 καὶ ὥλλους ὁπλοῴόρους ἀεὶ συμπεριώγεσϑαι. Ἐσειτω 
᾿ ς Ἀ 5 » 5. Ἂς 7 7 3 

δὲ οἱ μὲν ἰδιῶώτωι, ἐὰν καὶ στρωτεύωντωί που εἰς πολε-- 
3 ἘΣ 3 Ἵ 9) ᾿, ͵ 

μίαν, ἀλλ᾽ οὖν, ἐπειδάν γε ἔλθωσιν οἴκαδε, ἀσφάλειαν 
« “ εὖ ς Ν ͵7 ᾿ ἈΝ. ᾽ Ν ε 

σφίσιν ἡγουντῶι εἰγωι" οἱ δὲ τύραννοι ἐπειδὰν εἰς τὴν ἑαυ-- 
» 7 3 ,Ἵ 7 3 7 Ψ 3", : 

των πόλιν ἀφίκωνται, τότε ἐν πλείστοις τπολεμίοις ἰσασιν 
5᾿ ]ΝῚ Ν 3, ' ΕῚ " ΄ 

Ἰθόντες. Ἐὰν δὲ δὴ καὶ ἄλλοι στρατεύωσιν εἰς τὴν πόλιν 
7 Ξῃς 3} “ Ψ' 4 «ὦ 

κρείττονες, εῶν ἔξω τοῦ τείχους τύχωσιν ὄντες οἱ ἥσσονες, 
3 γ) ΩΝ Ων» » .»» ΄΄ “ ΄ὦ, κ᾿ 5. Δ 

εν κινδύνω δοκοῦσιν εἶναι" ἀλλ᾽ ἐπειδάν γε εἰσὼ τοὺ ερῦ-- 
9 3 5 , 7 

ματος ἔλθωσιν, ἐν ἀσφαλεία σαντες νομίζουσι κωϑε- 
7ὔ « λ ἦ “ ᾽ 4... ᾿ Ν », νᾷ ΦΙΝ 

στάνωι ὁ δὲ τύραννος οὐδὶ ἐπειδὰν εἴσω τῆς οἰκίας παρ- 
΄. 2 9: 7 » 5 “2 “ Ν 7 

έλϑη, εν ἀκινδύνω ἐστὶν, ὧλλ ἐνταῦθα δὲ καὶ μάλιστα. 
Ἶ ΄ - Υ " “ ΔῊΝ ΄ Νν 

11 ᾧΦυλώωκτέον οἰετοῦ! εἰνγῶι. Ἐπειτῶ τοις μεν ἰδιώταις καὶ 
Ν - ΣΙ ΄ ᾿ 7] 

δὰ σπονδῶν καὶ δι᾽ εἰρήνης γίγνεται πολέμου ἀνώπαυσὶς" 
-» ᾿ 7 "57 ἐδ Ἀ Ν Ν ΄ 

τοῖς δὲ τυρώννοις οὔτε εἰρήνη τῦοτε τῦρος τοὺς τυραγνευομένους 
“ὔ “ 7, ' «  ή 

γίγνεται, οὔτε σπονδαῖς ἄν τῦοτε τοιστεύσως ὁ τύραννος 
5.7 ἢ Χ ϑ. τ “ἢ 7 

12 ϑαῤῥήσειι. Καὶ πόλεμοι μὲν δή εἰσιν, οὕς τε αἱ πόλεις 
“ Ἀν τ τς ἀμφὶ ; Ν δ ; 

τοολέμουσι, καὶ οὺς οἱ τυρᾶνγοι, πρὸς τοὺς βεβιασμένους. 

,. ἰλάχιστον!] ϑιοῦδθοαβ ἐλάχιστον 
͵ ͵ Ἐ , Ξ 

Γ -- σ΄. μέρος. μέσεσσι σοις᾿ πυράννοιφς σλώσσον 

βστέχορεν οἱ σύραννοι. 

συγχιάνωσ᾽ν αἀάϊτατη τηα]εθαὶῖ ϑίορῃᾶ- 
πυ8. Πείδέϊατη ψεγοὶ ἱπερῖε ἀείεη- 
ἄετε σοπάτυγ Ζειαπα. 

ὃ, σορεύοντ αι!) Μίατρο ὙΠ]οὶΓ, δια- 
πορεύονται ἀαῖ. 

1ο. φύγωσιν ὄντε; [ιδοποῖαν! σύ- 
χώσιν οὐτὰ Βαρῆϊο τεςρρῖς ύεπκε, 

11. Ἔσεισα) ϑιοθεθαβ δὲ αἥάϊε, [1- 
ἄεπι ἀεῖπάε οὐυπὶ ἰἴῦτο Εἰρῆςηῆ δὲ 
τηδτρῖης ὙΠΟ, ϑαρσήσοιε Ὠαῦςζ. 



ΟἌ, 11. 

Ν »Ὁ ΄ . ΨΆΓΟΙ Ν - ΑΝ 
Τούτων δὴ τῶν πολέμων ὅσω μὲν ἔχει χωλεπὰ ὁ σὺν ταῖς 

͵ὔ » Ἑ Ὑε ΄, " Ν ᾽Ν ΖΦ ἐφ 
πόλεσι, ταυτῷ καὶ ὁ τύρωννος ἔχει. Καὶ γάρ εν ὁπλοις 

ἃ ΄ , ͵ 

δεῖ εἶνωι ἀμφοτέρους, καὶ φυλάττεσθαι, καὶ κινδυνεύειν, 
δν Ἂ Ν ε ΄ » ΤΥ δ ͵΄ 

καὶ ἂν τι πάθωσι κακὸν ἡττηθέντες, λυποῦντωι ἐπὶ τού- 
δ΄ ἡὰ ΄ Ὰ Ν ΄ » ε ΄ ν᾽ ἐτὐτδν 

τοις ἑκάτεροι. Μέχρι μεν δὴ τούτου ἴσοι οἱ πόλεμοι" ὦ 
δὲ " “δὲς ε ΄΄ ᾿᾿ Ν ἧς ΄ 
ε ἔχουσιν ἥδεῶ οἱ συνόντες πόλεσι πρὸς τῶς πόλεις, 
»- 3 » 3) ς ͵7 ε Ν Ν ΄ 

ταυτῶ οὐκ ἔτι ἔχουσιν οἱ τύραννοι. Αι μὲν γῶρ πόλεις 
, .“ 7 7 “ 2 ͵7ὕ Γ᾽ δγ ᾽ 

δήπου, ὅταν κρατήσωσι μάχη τῶν ἐναντίων, οὐ ῥοίώδιον εἰ-- 
- “ Ἂ « Ν 3] Σ "Ἔ "Ν Ἂν 

πεῖν, ὁσήν μέν ἡδονὴν ἔχουσιν ἐν τῳ τρέψασϑαι τοὺς τῶο- 
7 «“ 3 »“ ΄ “ ᾽ “7 

λεμίους, ὁσήν δὲ ἐν τω διώκειν, ὅσην δὲ ἐν τῷ ἀποκτείνειν 
᾿- » « λ »" » ὙΠ ε αἱ 

τοὺς πολεμίους" ὡς δὲ γαυρουντῶι ἐπὶ τῷ ἔργῳ, ὡς δὲ 
ν, αὖ ΕΣ , ς ᾽ 3 

δόξαν λαμπρὰν ἀνωλωμίβάνουσιν, ὡς δι εὐφραίνονται 
Ν 7 57 ᾿ς .«“ Ψ» 

τήν τποόλιν νομίζοντες ηὐξηκένωι. Ἕκαστος δέ τις τροσ- 
“Ὁ -“-Ὃτ »-Ὁ ΄ 

ποιεῖται καὶ τῆς (βουλής μετεσχηκένωι, καὶ πλείστους 
΄ Ν ν «ς »" .“ 2 ᾽ 

ἀπεκτονέναι" χωλεπὸν δὲ εὑρεῖν, ὅπου οὐχὶ καὶ ἐπιψεύ-. 
΄ 5 ΄ ΝΟ ἣΝ "»ὋἢΣ- 

δόντωι, τὐλέονως φάσκοντες οὐπεκτονενοιί, ἡ ὅσοι ὧν τῷ 
“ Ψ; 3 Ἁ «“ 7 ,»»ν ὃ -“ ᾿ Ν 

ὄντι ἀποθάνωσιν" οὕτω κωλόν τι αὐτοῖς δοκέ, εἰνωι τὸ 
ἬΝ γϑ ς Ν 7 “ἶ « Ἂν. Ν ᾽ 

πολὺ νικον. Ὁ δὲ τύρωννος ὁτῶν υποπτεύση, καὶ αἰ- 
δ᾿ λων Δ᾽ 3 ὡς Ν 5» 

σϑανόμενος τῷ ὁντί ἀντιπραττομεένους τινώς ὠποκτείνη, 
κε» .“ Ε "7 “ Ν 2 ΡΥ. ͵ “ ᾿ 

οἶδεν ὅτι οὐκ αὔξει ὁλήν τήν πόλιν, ἐπιστῶτωι τε, ὁτι μει6-- 
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12. ὃ σὺν σαῖς πόλεσι) Απίσυϊις 
ἀεεῖ ἰπ εἀά, ργ. εἰ Οοά, Πίρῖ, εὐπὶ 
Πμεοποὶ. ἰηΐδγαϊς ; ὁ συνὼν, φαοά ἰρία πα 
ἀεάϊε ΨΥ ε Πάπα, αὺΐ οἱ συνόντες {οτὶ- 
θεπάυπη σεηίαϊς ϑίερηαπυβ. γ᾽άς 
τῇοχ ἀϊοεηάα δὰ {εέϊ, 14. 

14. πόλεμοι] Εαά. νειί. σὰτα ΠἰΌ το 
Τιρί, σολέμοιοι. Νετυτῃ εχ Ταπητίπα εἰ 
ϑιερῇ. Ἱεουπάα τενοσανὶς Ζειηδ. 

οἱ συνόντες πόλεσι πρὸς τὰς πόλεις} 

Νοη ἔχπε πεὸ εξ ροῆμππι ἴῃ πος 
ἴοσο οἱ συν. (ροϊξ, αἱ τεξῖε τηοηαϊξ 
Ὅγεῖκε, φυστη ἔεγο δάνεσγεις Ἰοουτο- 
πῖβ ἱπαϊιαῖεε ἐχειηρίατη. Ταπάεπι 
οοηϊεοῖε {οτ]θεπ ἀπ τη οἱ ὄντες, υοά 
Ρτοῦάγετη, πἰ ἢ Ἴδη) {εξξ. 12. εἴϊει ὅσα 
μὲν ἔχει χαλεπὰ ὁ σὺν ταῖς πόλεσι πό- 
λεβοος, ἈὈΪ Η,]. ϑίερῃδπι ὁ συνὼν πηᾶ- 
ἰεθαῖ, Ὁπίδιαπι εἷς πόλεμος συνιστά- 

μένος πόλεσι πρὸς πόλεις. 
165. δόξαν λαμπρὰν ἀναλ.} ὕπο νοτ- 

Ῥο ἀἴσεγα Ἰισεθαὶ λωρισρύνονται. 
16. οὐχὶ καὶ] ΤΑρῖ, 110. οὐδὲ Παθεῖ. 
τὸ πολὺ νικᾷν] ἘτΑΙΓ.ἃ5 νογεϊῖ, ασυδῇ 

πόλιν [οτ ρίατη Ἰερογῖς : αυοά [εοη- 
οἰανίατῃ εουτὶ τεοθρεγαης γε εἰ 
Βᾶοῇ, «τσαρὰ τοολὺ τηλ]εῦαὶ ΨΥ εἶκε : 
νυϊραίατη ἀείεπαϊς Ζεαπα; ἰρίε 
γνεῖκε ροῆδεα ΗἸρρδγοῃϊοὶ Ἰἰοσαπιὶ 
ὙΠ]. 11. σοτηράγανϊς : τὸ γὰρ πολὺ νι- 
κἄν, οὐδενὶ πώποτε μεταμέλειαν τσαρέ- 
σχεν- 

17. ἀντιπρασπομένους] ἘΕχρεξέαθδτι 
ἀντιπράττοντας, εἴ ἤέρο νογὉΐ ἔογπηᾶ 

ἴῃ “Χεπορποπίε εἴ Ατεὶοῖβ σείεγὶ5 (οσὶ-- 
Ῥίοτιθιι5 ΤΟ] π15 ἔαϊε, 

αὔξει] Ηος εχ σοηϊεδέξατα Οδηίζετγὶ 
Ν. 1. 1.13. Τιεοποϊανίααδ, ουἱ δοοῦ- 

ἐμ, 

13 

14 

1ὃ 
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νῶν ἄρξει, φαιδρός τε οὐ δύνατωι εἶνωι, οὐδὲ μεγωλύνεταωι 
ΒΥ ΥΝ, 5 Ε Ἂς Ν »"» » “7 ἣ΄ ἊΡ ᾿, ἐπὶ τῷ ἔργῳ" ἀλλὼ καὶ μειόι, καϑ᾽ ὅσον ἂν δύνητωι, τὸ 
γεγενημένον. 

ἀδικῶν πεποίηκεν. 
Ψ ἡ 

18 ποιουμένώ εἰνῶι. 

Ν ΕῚ »“ ε 7] «ε Ἂ, 4 

Καὶ ὠπολογειτῶι ὠμῶ τρώττων, ὡς οὐ 
.“ὔ} » » 4“, ΤῊΝ »“ Ν Ν 

Οὕτως οὐδ αὐτῷ δοκέ! κωλὼ τῷ 
.“ » 7 ἃ » οὗ 

Καὶ ὅταν ἀποθάνωσιν, οὺς ἐφοβήθη, 

οὐδὲν τι μῶλλον τούτου ϑαῤῥεῖ, ὠλλὼ φυλάττετωι ἔτι 

μῶλλον, ἢ τὸ πρόσϑεν. 
Ν Ν »ΞΣ'ο 

Καὶ πόλεμον μὲν δὴ τοιοῦτον 
9 -ς- 7ὔ ἃ Ι ΎΤΩΝ -» 

ἔχων διατελεῖ ὁ τυρῶννος, ὃν ἐὙΎΩω δηλῶ. 

ΟσΟΑΡΌΤ ἢΠ. 
᾽ “ ΄ ΟΥ̓ ; “-“Ὁ Ζι 

Ι ΦΙΛΙΑΣ δὲ αὖ κατωϑέασωι ἧς κοινωνοῦσιν οἱ τύρων- 

νοι, 

»"-» ΕΣ ΄ 

τοῦτο ἐπισκεψώμεϑα. 

Πρῶτον μὲν, εἰ μέγω ἀγωϑθὸν ἀνϑιρώποις ἡ φιλία, 

Ὃς γὰρ ἂν φιλῆται δήπου ὑπό 
ε ΄ Ἀ »" ε Ὁ ν . ὩΝ 

τίνων, ἡδέως μὲν τοῦτον οἱ φιλοῦντες παρόντω ὁρῶσιν, 

ἡδέως δὲ εὖ τοοιοῦσιν, ποθοῦσι δὲ, ἄν που ἀπίῃ, ἤδιστῶ 
Χ 7 "ὦ ΄ ΙΝ », Ρ 

δὲ πάλιν τροσιδντῶ δέχονται, συνήδοντωι δι᾽ ἐπὶ τόις αὖ- 

τοῦ ἄγωϑοῖς, συνεπικουροῦσι δὲ, ἐάν τι σφαλλόμενον ὁῤῶ-: 

8 σιν». Οὐ μὲν δὴ λέληϑεν οὐδὲ τὼς τοόλεις, ὅτι ἡ Φιλίῶ 
3 Ν ες 5 ᾿ ὦ 7 

μέγιστον ἀγαθὸν καὶ ἥδιστον ἀνθρώποις ἐστί μόνους 
Ὁ οϑ ΠΝ Λ Ν ἂν ΄ Ν 

γοῦν τοὺς μοιχους νομίζουσι πολλωὶ τῶν πόλεων γήπδινῶν 
Ε] ͵, ᾽ Νὰ "-“ »“"Ἢ ΓΝ ἢ 

φποκτείνειν, δηλονότι διὼ ταυτῶ, ὁτι λυμῶντηρῶς ουτοὺς 

νομίζουσι τῆς τῶν γυναικῶν φιλίως τρὸς τοὺς ἄνδρως εἷς 

ἄϊε ἰδοῦ Τιρῖ, ἀεάϊε Ζευηθ, αυδη- 
φαδηι ΟὈηϊτοηῖς ϑίερῃδηο. Νναϊρὰ- 
ἴαῖχ ἄξο; Βτοάξβειυβ. πηὰσίαθαὶ ἰπ ἕξει, 
αποά νεγῖς Ατείηαβ, ΜΙΠῚ αὐ 816- 
ΡΏδηο δάάϊταπι ὅλην ἀϊρ] σεῦ. 

ἅμα πράττων] ΤταοΙάδη8, ᾿πίρυ 
τταο᾽ἀαηάα πη. ϑεἀ ααὶϊ ροζαϊζ δάάθγα 
ὡς---οσεσποίηκεν, ἢ [οὶ ἥπγμ] ἢ ΈΓΘΟΥ 

Ἰρίτατ, αὐ Ἰοσὰβ ἴδ πὸ ἢϊ, 
18. σούτου ϑαῤῥεῖ)] Ουπὶ Υεἰπκίο 

ἕνεκα αἀὐάδεπάσπτη σεηΐεο, ααοά Ζειπε 
ἀπιε!!ρὶ ροῆξ σθηίεθαῖ. 

τὸ τορόσϑεν} Ατιϊσαϊας ἀδεξ ἴῃ μάϊε, 
νείς, {εἀ Παθεῖ ετιὰπὶ τηᾶγρο ΝΊ]ΟΙ. 

(δρ. "11, τ. φιλίως-τοῆδ) Ηδο εἢ 

Ἰεθῖο σαβαὶ, Ηδ. δὲ Βευ], το]! θα 
ἄδτπτς ὥς, αποὰ ἴπ δίας τηαὰίαγὶ νο  αἱξ 
ϑιερῆδηυβ, ἰῃ ὡς Ετπεῆὶ. ἧς τονοσα- 
νὶς Ζειαπε, ἀείεπάιϊιε νΥεῖκε. ΜΙΗὶ 
ΠΪΏ1 Βοτγαπὶ ρἰασεέξ, δὲ Πθτοόγατη ἰοτὶ- 
Ρίογαπι δυχ! ! πηλ ἀεπάετο, [ἴῃ 1 ἱρΓ, 
εῇἢ φιλίως καταϑέασαι ὥς, ΟτΩ 5 δ᾽ 
αὖ. 

3. γηποινὰ) Μᾶτρο Βίερῃ. νηδιλινεὶ 
εἰ νησποινῆς τηᾶτρο ΨΊ]ΠοΙ, νησιδινεὶς 
Τλρί, Ἰιθεγ νησοινὶ, ααοα ῥγοῦο. 1μδρὶβ 
Αἰοϑο σοῃῖτα ΤΟ ΠπῸ5. ται! 65 ἰῃ-- 
τεγργθίαταγ οοάθτη τποᾶο ᾿νῆδθ ρος 
Ετδιοῆῃ, Ρ. 17. 64, Ταγ]οτῖ, 
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νῶ!. Ἐπεὶ ὅταν γε ἀφροδισιασϑῇ κατὰ συμῷοράν τινα 4 
Ν δ Δλ᾿ πὶ , Ψ “ .Ν εὑ 

γυνή, οὐδὲν ἥττον τουτοῦ εἐνεΐεν τιμῶσ. ἐν αυτῶς οι ἄνδρες 3 

ἐών περ ἡ Φιλίω δοκὴ αὐτοῖς ἀκήρατος διαμένειν. Τοσ- ὃ 

δῦτόν δέ τι ὠγωϑθὸν κρίνω ἔγωγε τὸ φιλεῖσθαι εἶνωι, ὥστε 
᾿ ὦ Ὁ ἜΣ ΟΝ α Ἄν Νὰ 3 Ἂν “ κ: » 

νομίζω τῷ ὁντὶ ὠὐὑτομωτὼ τἀγωθὼ τῷ φιλουμένῳ γίγνε- 

σϑαι καὶ παβὼ Θεῶν καὶ παρὼ ἀνθρώπων. Καὶ τούτου 6 
Ἁ "» 7 , ΛΔ ων νά 

τοίνυν Του κτημῶᾶτος τοίουτοῦ οντος μειονεκτουσιν οι τυῤθῶννοι 

͵7ὕ ,Ὶ 

πῶώντων μωλιστῶ. Εἰ δὲ βούλει, ὦ Σιμωνίδη, εἰδέναι, 

ὅτι ἀληϑῆ λέγω, ὧδε ἐπίσκεψαι" βεβαιότωται μὲν γὰρ 

δήπου δοκοῦσι φιλίαι εἴνωι γονεῦσι πρὸς ταϊδως, καὶ 

σπταισὶ τρὸς γονέως, καὶ ἀδελῷοϊς πρὸς ἀδελφοὺς, καὶ 
Ν ἊΝ “ Χ ν ΄ ΝΝ ς Ζ ᾽ γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας, καὶ ἑταίροις “ρὸς ἑταίρους. Ἐ8 

Δ ἐὐ “ ς τ, Δ Ν 5 ΄ «.«ΧΝ 

τοίνυν ἐθέλεις κωτάνοειν, εὐυρήσεις μὲν τοὺς ἰδιώτως ὑπὸ 
7 ᾿ ΄ δ Χ ͵ὕ δῷ 

τούτων μάλιστω Φιλουμένους, τοὺς δὲ τυράννους τοολλοὺς 
Ν “ ς » 3 ἈΝ ΓΝ 

μὲν παῖδας ἑαυτῶν ἀπεκτονηκότας, πολλοὺς δὲ; ὑπὸ παί- 

δὼν αὐτοὺς ἀπολωλότας, πολλοὺς δὲ ὠδελῷφοὺς ἐν τυραν- 
νίσιν ἀλληλοφόνους γεγενημένους, πολλοὺς δὲ καὶ ὑπὸ 

-“» »“ν ς » “«Ὦ Γ᾿" 

γυνωικῶν των εαυτῶν τυράννους διεφϑαρμένους, καὶ ὑπὸ 
.΄ ἦν͵ 7 ψ ἴ5᾽ ἑταίρων γε τῶν μάλιστω δοκούντων Φίλων εἶνωι. Οἵτννες 9 
Ἧς ὁ χδίωΝ, ρε: Ψ ᾿ ΄ ΚΡ δα ἐν 

οὖν ὑπὸ τῶν Φύσει πεφυκότων μώλιστω Φιλέῖν καὶ νόμῳ 
υν ε} »“ »" ς 37 ᾿Ν 

συνηνωγκωσμένων οὕτω μιίσουντωι, πῶς ὑπ᾽ ὥλλου γέ 

τίνος οἰεσιϑωι χρῆν αὐτοὺς Φιλεῖσϑεαι ; 

4. Ζινὰ γυνὴ] (αῇα]. σινα ἥ γυνὴ 
ἀεαϊε, φυοά ρῥτείετο, 

αὐποῖς} Οοά, Γἰρῖ, αὐταῖς ἀαῖ, 
5. σἄγαϑὰ) ϑιοιεθὰς εὐἀϊτὰς οἱ 

Μδιυς τ᾽ ἀγαϑὰ Ὠαθεῖ, τοδιῖα5, ρὰ- 
ἴο ; ἸΙάηπ! τεσερὶ οαπὶ ὙΝ οἰΊκῖο, σαπὶ 
ΔΓ] 5 να]ρὸ δὈεῆξι. 

7. γονέας] απο ἔογπηδπὶ αὐ Ατι- 
ΟἿ5 ἔτη Πάτα πι ΡΓῸ γονεῖς Εχ ϑίοῦδθο 
Δίατηῆι Ζειιπα. 

8. ἐθέλεις) ϑιοῦθοις ἐθέλοις ἀαζ: 
ἰάδτη ἀεῖπάς τγοξιϊι5 σοὺς μὲν ἰδιώτας. 

σούτων μάλιστα} ϑιοῦθοιι5. τούτων 

πάντων μάλισεα ΠαΌοΐ, ἀεὶ πάθ ἀπεν τό: 
γότως, ααοα οσυπὶ ΔΝ ΕἸ ῆο ΒδΟ 5 τε- 
οερῖι. 

πολλοὺς δ᾽ ὑπὸ παίδων] Οοάεχ Γρ, 
αὐτῶν δ᾽ ὑπὸ, ἰάετῃ ἀεἰπάς οὐπὶ τηᾶτ- 
βίης τὶ ΠΟΙ, εἰ διοῦθθοο αὐτοὺς 
ἀςάϊε, ᾳφαοά ἀπε ἀπολωλότας ᾿πίοτυϊα 
νεῖκος οοηδιπχᾶπίς τηδιρίπα ΜΠ}- 
Ἰο!Γ. 

9. φιλεῖν) Ψυϊραίαπη Φιλεῖσιαι εχ 
Δτοίηὶ νεγῆοπε εἰ Οοάϊοα ΒιοΌΘὶ 
οοἴγοχὶς Ζευῦπε, Ῥοξ συνηναγκᾶσίεένων 
τερείρ ἰάθπι φιλεῖν, 

»4 
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ΠΆΤῚ ΤΥ τν, 
- 3 ΄΄ Η͂ 

Ι ΑΛΛΑ μὴν καὶ πίστεως ὅστις ἐλώχιστον μετέχει», 
Ὁ » ΄ ΕΣ » » 

πῶς οὐχὶ μεγώλου ὠγωΐϑοῦ μειονεκτεῖ; 
7 ΑἹ “-ς 

ποίῳ μὲν γῶρ 
7ὕ ς -“"Ὕ 57 “πῇ Ν 5 ΄ 7, 

ζυνουσίω ἡδέα ἄνευ πίστεως τής πρὸς ἀλλήλους ; ποίω 
5.0» ν. » , ε ᾿ -" 

δι ἀνδρὶ καὶ γυνωικὶ ΤΡΡΊΡΗ ὠνευ πίστεῶς ᾿μμών ποιος. 

2 δὲ ψεράπων ἡδὺς ἀπιστούμενος ς , Καὶ τούτου τοίνυν τοῦ 

πιστῶς πρός τινῶς ἔχειν, ἐλάχιστον μέτεστι τυράννῳ" 

ὁπότε γε οὔτε σίτοις οὔτε ποτοὶς τοῖς κρατίστοις πιστεύων 

ὙΦ 3 Ν᾿ ) 3 -“ » 
διώγει, ὠλλὼ καὶ τούτων τρὶν ἀπάρχεσϑοι τοῖς Θεόὶς, 

Ἂν, Ρ 7 -“»“ὝἝ 3 7 Ν Ἃ 

τοὺς διωκόνους πρῶτον κελεύουσιν ἀπογεύσασϑαι, διὼ τὸ 
5 »" ι ΟΕ ὙΡῪ ν᾿ ͵7 7 ἊΝ εκ 

ὠύπίστειν, μή καὶ εν τούτοις κοωκὸν τι φώγωσιν, ἡ πίωσιν. 

8᾽᾿Αλλῷ μὴν καὶ αἱ ττωτρίδες τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνϑιρώποις 
7 57 

πλείστου ἄξιαι. Πολίται γὰρ δορυφοροῦσι μὲν ἀλλή- 

λους ἄνευ μισϑοῦ ἐπὶ τοὺς δούλους, δορυφοροῦσι δὲ ἐπὶ 
Ἂς ͵ ε ἈΝ -““ .΄ "»-" ΄“, 7 

τοὺς κακουργους, ὑπὲρ του μήδενω των πολίιτων βιαίῳ 
,ὔ 3 7 

4 ϑανάτῳ ἀποθνήσκειν. Οὕτω δὲ πόῤῥω προεληλύϑασι 
»“ .“ 7 Ν 7 -" Ψ 

Φυλωκης, ὥστε τεποιήντῶ! πολλοι γόμον, τω μιαωιφόνω 

μηδὲ τὸν συνόντα κωϑαρεύειν' ὥστε διὼ τὰς πατρίδας 

(αρ. ΙΝ. τ. σοία δ᾽ ἀν} γυῖϊρο 

ἱπέετίετα πὶ ἄν ἀῃῖξ ἀνδρὶ οπι! ἢ οα πὶ 
τηᾶτρίηςβ ΨΊ]οΙ. (οά. Γρί. εἰ δεοῦθιὶ 
1Ότγο Ῥαγπδη. σερὶ πίστεως Υπᾶγβο 
ΨΊΠΟΙ, 

2: μέτεστι συράννῳ") Θ[ΟΌΘΪ εἀϊεῖο- 
Ὠδβ5 μέρος τυράννῳ μέτεσει. 

σίτοις] Μυϊραθδιωγ: οὔτε σιτίοις κρᾶ- 

σίστοις πιστεύων διάγει. ϑιοῦθρας5 εαϊ- 
τὰς Παθεῖ : οὐδὲ σιτίοις οὐδὲ ποτοῖς διά- 

7ε: σιστε ύων. Οοάοχ Ῥατιῆπαβ νεῖ : 
οὔσε σισίοις οὔχε ποτοῖς ἀκρατίσποις ΄-ι- 

στεύων διώγει, Αἰπεπδεὰϑ Ρ. τσὴ ἃ Ἰαὰ- 
ἄαϊ: οὔπε σίποις καὶ ποτοῖς πιστεύων 

διάγει, Ζεαπε εὐϊάϊε : οὔπε σίποις οὔτε 
ποτοῖς "ραπίστοις, ΄σ. ὃ. γγεῖκο: οὔτε 

σίποις οὔτχε ἜΠΤΡΙΕ, σοῖς ἀρίσποις ΄σ. ὃ. 

(οά. Γἰρῖ. οὔτε σίτοις κρατίστοις ἀαὶ. 

Μίδὶ δάάϊτα πη κρατίστοις (ἀττὶ σα] ΠῚ 
Ὅεπε δἀάϊάϊε Ὑ εἴκε) ἀἰ Β] οα] αίδιη 
Ὠδθροῖς νἱάετατ. ΝΌμη ἰΥΓΑΠΠΟΓΙ ΠῚ 

Εἰ θαι5 Ορεῖ πη5. ΤΠ 5 ῬαγουΪ Βαθεγα 
ἀεθεθαὶ ὃ ἃη ἢ δογὰπη οἰθὰ5 οπηηϊαττὶ 
Ορεἰπηὰ5, οοτῖθ Ργθ ἢ Πτηυβ εξ, Ἰάεο 
ἰά ἴῃ Πεηϊβοβιίοηα ρμεγῖσα!ὶ ἀαάι ἀξ 
δεῦθαι " Αἰπεπδρυβ ἰδία νοσαθα]α πὶ 
ποη ἤπε οδαία οτηϊ Πηξ ν᾽ ἀδεαΓ. 

πρὶν ,ἀπάρχεσθαῇ Αἰπεπϑεαβ ἄδζ 
ἀντὶ τοῦ ἀπάρχεσθαι ϑεοῖς, τοῖς διαπά- 
νοεῖς Εἴ σαί, ε 

ἀπογεύσασϑα.) Ησοο ρῖοὸ ἀπογεύε- 
σϑαι εχ Οοάϊοε Ῥαγ, Βιοθθὶ ἄδαϊς 
ὙΜνεῖῆτε, δοσεάϊε πῆς Τρ. ΠΠΌΕΥ εξ 
ΠΊΔΓΡῸ ΨΊΠΟΙ, 
μὴ καὶ ἐν τούτοις] (οά. Τρ, κἂν ἐν 

σούποις ἀαῖ. κἀν τούτοις ΤΟΔΙΡῸ ΨΠΠοΙΓ, 
Ιη Αἰμεπξθο βάϊο καὶ ἀξετῖαῖ, αυοά 
εχ (οὐά. δαὐάϊάϊε Βοηννεῖ Ὠδοίεσ. ἢ 

3. πολῖται γὰρ) Οοάεχ Ρατ, ϑῖο- 
Ῥεῖ γὰρ οτλϊττ. 

4. νόμον] Βιοθεθαβ εὐϊειϑ νόμοι ἀαι, 
ἀεϊπάς ὅϑεν διὰ τὰς πατρίδας. ἃ 
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ἀσφαλῶς ἕκώστος βιοτεύει τῶν πολιτῶν. Τάς δὲ τυράν-- 

νοις καὶ τοῦτο ἔμπαλιν ἀνέστραπται. ᾿Αντὶ γὰρ τοῦ τι- 

μωρεῖν αὐτοῖς, αἱ πόλεις μεγάλως τιμῶσι τὸν ἀποκτεί- 

ναντώ τὸν τύραννον καὶ ἀντί γε τοῦ εἴργειν ἐκ τῶν ἱερῶν, 
“ ἣς »“Ὕ ᾽ »“"ὝΎ ΄ δι ΙΝ ͵ ἧς δι 

ὥσπερ τοὺς τῶν ἰδιωτῶν Φονεως, ὠντὶ τούτου καὶ εἰκό- 

νῶς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἱστῶσιν αἱ πόλεις τῶν τοιοῦτο ποιή- 

σάντων. 

Εἰ δὲ σὺ οἴει, ὡς σλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα δ 

τύραννος, διὼ τοῦτο καὶ πλείω ἀπ᾽ αὐτῶν εὐφραίνεται, 

οὐδὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὦ Σιμωνίδη, ὠλλ᾽ ὥσπερ οἱ θ᾽ λη- 

ταὶ οὐχ, ὅταν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες, τοῦτο αὐτοὺς 

εὐφραίνει, ἀλλ᾽ ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους, τοῦτ᾽ αὐ- 

τοὺς οὐνιο" οὕτω καὶ ὁ τύρωννος, οὐχ, ὅταν τῶν ἰδιωτῶν 

πλείω φαίνηται ἔχων, τότ᾽ εὐφραίνεται, ὠλλ᾽ ὅταν ἑτέρων 

τυράννων ἐλάττω ἔχη, τούτῳ λυπέϊτωι. Τούτους γὰρ ὠν- 

Οὐδὲ γε7 
Ξ ἴω -“ 7 Ἀ “ 7 ΄ τ 3 -“" 

Θᾶττον γίγνεται Τῷ τυβοννῳ ἤ τω ἰδιώτη, ων ἐπιθυμεῖ. 

ΙΝ « »" Δ, εὖ » Α Ω 

τὠγωνίστοὺς ἡγειτῶι αυτῷ του λουτου εἰνωι. 

ε Χ ὃς » ΄ ἌΝ Ἀ ᾽ "»"» Ν » ΄ Ε] "» 

Ο μὲν γαρ ἰδιώτης οἰκίως, ἡ ὠγρου, ἡ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ, 
« ἊΝ 7] ΕΣ ͵ ΕΝ ἐξ »"Ἢ ᾿ς ΄ ΠΥ 

ὁ δὲ τυρῶννος ἡ πόλεων, ἤ χώρως πολλῆς, ἡ λιμένων, ἥ. 
» 3 »"» δ» ΗΝ » ΕῚ 

ὠκροπόλεων ἐσχυρων" ὦ ἐστι πολυ χωλεπωτερω καὶ επι- 

κινδυνότερω κατεργάσασϑιαι τῶν ἰδιωτικῶν ἐπιϑυμημώ- 

4. ἀνίσσραππαι] Ἐχ τηλτρὶπε ϑίερῃ. Ὑεγυπὶ εξ εἰίατῃ ἴῃ πηατρῖπε ΨἹΠΟοΙ, 
εἰ ΨΠΠοΙ, ἀντέστραπεα, τεοσερῖς Ὑ εἰ- 
ἢδπᾶ. 

πσιμωρεῖν αὐτοῖς, αἱ πόλεις) Ηππο 
ψειτθογατη οτάϊηεπιὶ ἱπάυχις εἶκε, 
ἅπερ δηΐεα ἢς ογάἀϊ πα θαπίγ: τιμωρεῖν 
αἱ σόλεις αὐτοῖς, μεγέλως τς. Μιὰ πὶ 
{εηίεταις Βτγοάδοιιβ, αἱ αὐτοῖς πηαταθας 
'π αὖϑις. 

ἀποκτείναντα ) τ ΟΌερυ 5 δαἀϊταβ κασά- 
χτεΐναντα ἀαϊ. ϑεαηυοπίετηῃ ἀγιϊσα ] πὶ 
σὸν εχ Τυπτῖπα, τηᾶτρίηε ΨΠΠ]ΠοΙ, εἴ 
ϑιοῦεοο τεπίσαϊς Ζεαπε, 

τοιοῦτο) ϑίοῦθεοὶ Οοάοχ Ῥατγί, τοῦτο 
ἅλι. 

6. ἀπ᾿ αὐτῶν] Ἑαὰ, νεῖῖ. ἐπ᾿ αὐτῶν.᾽ 

χοῦτο αὐποὺς} (οάἀ. [ΓΙρΡΙ, τοῦτ᾽ αὖ- 
σοὺς, αἂἴ Ρᾶμ]Ὸ ρο εἰ τοῦτ᾽ αὐτοὺς 
ανζ. 

ἑτέρων] Ταπιῖπα ἑσαίρων. ἀεϊπάς 
εἀά. νεῖς. ἡγῆται συτὰ Ἰἰῦτο Πρ. 

η. ϑᾶσσον] Ἐχ ϑίοθεο σι δάδϊάϊε 
Ζευπς, ασυοά ἢ ᾿ἰθεὲγ Τοτὶρία5. οντα- 
1Ππι|. ποη [ΡΟΥΠΕΈΓΟ ΠῚ, 

πόλεων] ϑ᾽οῦεδις εὐἀϊτιβ σόλεως ἀαῖ, 
ἀεῖϊπας ὥ σολύ ἐστιν. 

ἐσικινδυνότερα κατεργάσασθαι) 516 

εήά, νεῖῖ, οἱ διοῦθυβ. Αηϊς Ζευ- 
πἰα πὶ εγαῖ ἐσικινδυνώτερα. (Οεἴδγαπη 
κατεργάζεσθαι ϑτοθεου5. εὐϊτις, αἰτ6- 
τατη οἵξ ἰὼ ΠΌτο Ῥατ, ι 



518 ΗΙΕΈΒΌΝΙΒ 

ῃ Ν ͵΄ 5 7 “᾿ γὴν ϑτων. ᾿Αλλὼ μέντοι καὶ πένητας ὄψει οὐχ οὕτως δλί- 
»-"- 3 “΄ « : Ἷ “Ὕ ᾿Α Ν γους τῶν ἰδιωτῶν, ὡς πολλοὺς τῶν τυράννων. Οὐ γὰρ 

» . 5 »" “7 -- ΄ τ 7 Ν « Ἂν 

τῷ ὠριμ οὔτε τῶ τπολλῶὼ Ἀρίνετωι, ουὑτε τὸν ἐκῶνῶ, 
5» ᾿ς Ν ᾿ς ͵ -“ με Ν " 

ὥλλῶὼ πρὸς τὼς χρήσεις" ὥστε τῶ μὲν ὑπεῤβάλλοντα τὼ 
« Ἂς ΧΡ ᾿ς Χ »" ε "»" ΕἸ ΜΝ 

ἐζώνον, πὠολλῶ ἐστι, Τῶν δὲ τῶν ἱκανῶν εἐλλείποντω, ὀλίγω. 
ἔς Ἐν 7 Ν 7 ἐν, ε ΓΚ ΟΝ ᾽ 

97Τῳ ουν τυρῶννῳ τῶ ““ολλωπλασίον, ἡττὸν ἐκῶνῶώ ἐστιν εἰς 

τῷ ἀνωγκούο δὲ Ἵ ἢ τῷ ἰδιώ Τᾶς μὲν γὰ κω! φὐπτῶνήμωτῶ, ἡ τῶ ιδιωτΎ. οἱς μὲν γ᾽ δ 
5 ἣ ΄ »} ΟΥ̓́ δ Ζ ΄ ᾿ ΡΥ. 8 ς “ 
ἐθιωώτωις ἔξεστι τὰς θωπώνως συντεμνεῖν εἰς τῶν ΚΟ ἡμε- 

ε » -Ὁ-᾿ Ν 7 ᾽ ; ὑ᾽ 4 

ρῶν, Ὁπή βούλονται τοῖς δὲ τυράννοις οὐκ ἐνδέχετωι. Αἱ 
᾿ς ΄ ΡΝ »ο»“᾿" “4 5 ὙἊ- ᾽ 

γώρ μεγίσται αὐτοῖς δαπάναι καὶ ἀναγκαιότώτῶι εἰς 
᾿" - »“μ 7 » ᾿ 7] ΡΩΝ Ὺ τῶς τῆς ψυχῆς φΦυλωκάς εἰσι" τὸ δὲ τούτων συντέμνειν 

27. -Ξ  "" ΕΝ ε Χ “4 ΕΙ 

10 ὄλεϑϑρος δοκεῖ εἶναι. Ἔπειτα δὲ ὅσοι μὲν δύνωνται εχειν 
πὴ... » ᾽ -“ ΄ 3 7 » 7 ᾿ 

οὕσπτο τοῦ δικαίου, σῶν δέονται, τί ἂν τούτους οἰκτείροι τίς 
ε » «“ Ἢ ὦ}. 7 ᾽» »] . ἐξ 
ὡς τενήτῶς ; οσοι δὶ ἀνωγκάζοντωι δι’ ἐνδειὼν κωκὸν τι 

ἈΝ Ε ᾿ς ΄ μ᾿ "» ᾽ Ξ ΠῚ ξὰ 

καὶ αἰσχρὸν μήχωνωμενοι ζῆν, «πῶς οὐ τούτους ἀϑ'λίους 
ὔῇ "Ζ «ς Ν 

Ὁ] ἂν τις καὶ πένητας δικαίως γομίζοει ; Οἱ τύρωννοι τοίνυν 
3 7 “ » » 7 ἣ, οὐδειυνὸν Ν 3 ἀναγκάζονται πλεέῖστώ συλῶν ἀδίκως καὶ ἱερὼ καὶ ἂἀν- 
ΡΣ ὯΝ Ν ᾽ δι 3 7 δ ᾿ Φυνδ 
“ρωώπους, ὁἰον τὸ εἰς τῶς ἄἀνωγκωίος θωπώνως Φεὶ τροδ'- 

“ 7 « ῪἮ Ὑ͵ 57 - ἢ 

δέισϑαι χρημάτων. Ὥσπερ γὰρ πολέμου ὄντος, ἀεὶ 
᾿ ͵ 7 ᾿» ἂν Ὡ» 

ἀναγκάζονται στρατευμώ τρεῷειν, ἡ ὡπολωλεένωι. 

σΑΡΌΤ ΟὟ. 

ΙΧΑΛΕΠΟΝ δὲ ἐρῶ σοι καὶ ἄλλο πάϑημω, ὦ Σιεμω-- 

8. μέντοΐ διοῦθους : μὴν καὶ σένη- 

σὰς ὄψει ὀλίγους----ἰδιωσῶν, πολλοὺς δὲ 
φ. τυρ. ϑεὰ [{0ετ Ῥατῖί, ἢδθεξ : μένσοι 
καὶ πλουσίους ὄψει οὐχ οὕσως ὀλίγους 

τῶν ἰδιωπῶν ὡς πένητας πολλοὺς τ. τ. 

1 εἀά, νεΐι. εἰ ἰδιωσικῶν ἐχοερία Ηδ- 
Ἰεηῇ εἰ (αῇαϊΐοηξα ; νεγὰπ ΕΠ εἰϊαπὶ 
ἴῃ τηᾶτρῖπα ΨΊ]οΙ. 

9. πολλαπλάσια] (οάεχ [Γἱρί, πα- 
ραπλάσια Ὠαθεῖ, Ῥᾶυΐο δηΐθα γοῦν 

ΡΙῸ οὖν εχ ϑίορβο Μϑιίο τεοερίξ 
Ζέαπα. 

τοῖς μὲν γὰρ] Βίοθοθα5. εὐϊέας καὶ 

γὰρ τοῖς μὲν Ἡδδεῖ. 
σὸ δὲ φούτων] [π{εἰ]Πρὲ σι, ηυοά 

ϑιοῦδους δἀάϊτατη ΠδΡεῖ. 
το. ὅσων] ἔχ ϑίοῦθβο ὧν τεσερίξ 

Ζειπε : γεξεϊ5 ᾿πἀϊάεπΊ ἄν ἱπίεσ σέ 
σούπσους ἰηίεταϊῖ, εἴ οἰκτείρει ταυίανὶξ 
ἴῃ οἰκτείροι, Ματρο Ψ ΟἿ. σοὺς ἀϑλί-. 
ους ἀαῖ. ᾿ 

νομίζοι} Μαῖρο 1Ρτὶ ΨΠ]οΙοπὶ 
οὐπὶ Γἱρί, Οοάϊοε καλοῖ ἀδηΐ. : 

Οδρ. Υ. τ. δ᾽ ἐρῶ σοῇ Μαῖρο Υ|}- 
Ἰοῖ. παῦε δ᾽ αὖ σοι ἐρῶ, 

πὸ“ παν νυ νυν ΝΥΝ. υυυ υὐπνυ υδν ὐὰβυναΑΝ κ᾿ δεν δον ν οϑνν ΨΑΒΝ  ΨΎ π οο Ξ ΝΝ ΘΝ ὝΕΣ ΞΡ συ  ΧΚΨ{.Ὸ Ὁ δ 
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7 »ὕΡ΄7 7 ΄ ν᾽ γὰ ἣν » ἈΧ “ 

νίδη, τῶν τυράννων. Τιγνώσκουσι μὲν γῶὼῤ οὐδὲν ἧττον 
ΓΘ "»“" - ͵ Ν ἣν Ν ΄ 

τῶν ἰδιωτῶν τοὺς κοσμίους τε, κωὶ σοζους, καὶ δικαίους, 
ἥ ΕἸ » »ῃ᾿] -»" «ς 9 

Τούτους δι, ἀντὶ τοῦ ὥγωσϑθαι, φοίβοῦντωι" τοὺς μὲν ἀν- 
δ Ω ͵΄ 7 »"» ᾽ ͵΄ “ { »᾿ Ἃ 

ρείους, μή τί τολμήσουσι τῆς ἐλευθερίας ἐγεκεν᾽ τοὺς δὲ 
Ἂς χά δ τ Ν 7 » 

σοζους, μή τι μηχωνήσωντοι" τοὺς δὲ δικαίους, μῆ επι- 
΄ τ »“"Ὴ’ ἘῸῚ 4 - ΔΆΝ χα »- «““-π 

ϑυμήση τὸ ὥλῆϑος ὑπ᾽ αὐτῶν προστωτεῖσθωι. Οἵῶν 2 
τ ᾿ς ΄, Ἄς ἢ ε Ρ 37) 

δὲ τοὺς τοιούτους δὲ τὸν Φόβον ὑπεξζαίρωντωι, τίνες ἄλλοι 
» »“ 5 Ων Ὁ ΑΛ 

αὐτοῖς κωτωλείποντωι χρήσϑαι, ἀλλ᾽ ἢ οἱ ἄδικοί τε καὶ 
5 »΄᾿ » ᾽ ε Ἁ 27 ᾿; 

ἀκρωτέῖς καὶ ἀνδρωποδώδεις; Οἱ μὲν ἄδικοι ποιστευό- 
2 “Ἢ “, ε 7 »-ς ΄ 

[όξνοι, διότι φοβοῦνται, ὠσπέὲρ οἱ τύραννοι, τῶς πόλεις, 
Ζ΄ ΕΣ ͵7 » »" 5 »"ν ΄ 

μῆποτε ἐλεύϑερωι γενόμενοι εγκρῶώτεις ἀυτῶν Ὑγενωντωι" 
ς δ »" "» 5 Ν Ἢ 3 7 ωλ « ΕῚ 

οἱ δὶ ὠκρωτεις, τῆς εἰς τὸ πῶρον ἐζουσίως ἐγεκῶ" οἱ δὲ 
5 Ε 3 5 » 3 Ἂς Π 

ἀνδρωποδώδεις, διότι οὐδὲ αὐτοὶ ἀξιοῦσιν ἐλεύϑεροι εἰνῶ!. 
Ν ε ᾿ »Ἥ Ἂς 7 5} “,Ἦ Ψ 

Χώλεπον οὖν κῶὶ τουτο τὸ σάϑημω ἐμνογε δοκεῖ εἰνῶϊ, τὸ 
327 Ἃ ς »“γ᾿ 5» Ἕ 5, ΕΣ Ἃ » 

ὠλλοὺς μεν ἡγεῖσι οι ἀγωϑοὺς ἄνδρας, ἄλλοις δὲ χρη- 
3 Ψ 2 Ν Ά Ἁ 5 ͵7ὔ 

σϑάι ἀναγκώξσϑαι. Ἔτι δὲ φιλόπολιν μὲν ἀνάγκη 3 
Ν Ξ Φ 57 Ν Ὁ ΧΆ , δ ΩΨ 

καὶ τὸν τύραννον εἰν!" ὥνευ Ὑῶρ τῆς πόλεως οὔτ᾽ ὧν σώ- 
7 ΣΟ ΠΕΣ » - ν 

ἄσϑαι δύνωιτο οὔτ᾽ ἂν εὐδωιμονεῖν. Ἡ δὲ τυραννὴς 
3 ᾿ »" « »"» Ἶ: »ο » 

ὀνωγκάζει καὶ τοῖς ἑωυτῶν πατρίσιν ἐγκωλένν. Οὔτε 
Ν " 33 5» 42 Ν 

γῶρ ἀλκίμους ουὐτ ευὐπλοὺυς χωίρουσι τοὺς πολίτως πα- 
ων Ε] Ἄϊ ῪκῪ »Ἁ ΄ ᾿"ε" 

ρασκευάζονες, ὠλλώ τοὺς ξένους δυνατωτέρους τῶν τολι--: 
»᾿»σἍ ΄-"- ε »“", ͵ ».ᾶῚ, 

τῶν πόοίουντες ἥδονται μῶώλλον, καὶ τούτοις χρώωντῶι δορυ- 
΄ οὗ ᾿ Ε ΕΝ ΕΣ »" ΄ 

Φόροις. ᾿Αλλὸ μῆν οὐδὶ, ὧν εὐετήριων γενομένων ἀφϑο-4 
»" - " ΄ 9 ἊΝ , 7 ε Ψ, 

γίω τῶν ἀγωϑθϑῶν γίγνητωι, οὐδὲ τότε συγχαίρει ὁ τύραν-- 

κοσμίους “Ὲ}] Θ΄ οι5 ἀλκίμους πο- 
τηῖϊπδῖ, νοσαΡ.]0 δρίίοτε : πέρ Ἰϊσεῖ 
ἐχ (ξδέϊίοπθ Γηποπίὶ τοὺς ἀνδραποδώ- 
δεις αἰϊογηεγα, αὐ ορροῆϊοβ κοσρείοις 
ΒᾶΤῚ ΠΕῸ σοφοῖς, 1, 6. ἀοξιῖὶς δά εχοο- 
εἰαπάσπι αἰ αϊά, ἐἐ ΤΟ] απ 5, ορ- 
Ροηαπίαι ἀκρατεῖς, φαοα ραίαθαϊ νυἱτ 
ἀοξϊυ. 

2. ὑπεξαίσωνσα] Ῥαίο ὑπεξαιρῶνται 
Γοτ θα πάμπι ἂν ὑπεξαιρεῖσθαι. 

ἐἵνωι, τὸ] (αβα]ῖο ἀεάϊε εἶναι, καὶ τὸ, 

3. οὔσ᾽ ἂν εὐδαιμονεῖν) ἮΤος αἰ εγῖτη 
ἄν εχ Ταπεπα τενοοανις Ζευησ, ἰ16- 
τὰπιὶ οτηΐϊῆς ὙΝ εἴίΚε. 

ἐγκαλεῖν] ὨὰπΠΊ ὉΠΙΠῚ βεταρ 05 
δα(οιτοῖς, οἰν! θα. ἱσπογηϊηίατη οοῆ- 
τὶ: αυαῆῇ αα δαπάεπὶ ὁρόγϑῃι ἱπὼ - 
ἘΠῚ 5 νεὶ πιὰ ἀρίϊϑ. 

δυνατωτέρους (οά. τρί. δεινοσέρους 

ἀαῖ ; εχ πηαγρίπε ὙΠΟ, δυνοτέσους 
δηποίδἝυΓ. 

4. συγχαίρει)] (Οοά. Τρί. συγχωῤεῖ 
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Ψ . ΄ Ν ᾿ » 2 .ν» Ρ 

μος, Ἐνδεεσ. Τεροὶς γωρ ουσι ταπείνοτεροιίς ὐυτοις οἰόντῶνξ, 

χρήσϑαι. 

ΠΑΡΤΙΙ ΥΙ. 

ΒΟΥΛΔΟΜΑΙ δέ σοι, ἔφη, ὦ Σιμωνίδη, κὠκείνως τὰς 

εὐφροσύνως δηλῶσωι, ὅσαις ἐγὼ χρώμενος, ὅτ᾽ ἦν ἰδιώτης, 
- Σ Ν ͵7 ᾽ ͵ 3 ἊΨ Γ. ν᾿ 

γυν, ἐπειδὴ τυβρώννος εγενομηῆν, οἰσϑάνομωι στερόμενος ωυ- 

2τῶν. Ἐγὼ γὰρ ζυνήν μὲν ἡλικιώταις ἡδόμενος ἡδομένοις 
5» »“ ΕἸ ζῶ ΄ Ἶ ε ͵ » 7 

ἐμοὶ, συνήν δὲ ἐμωυτῷ, ὁπότε ἡσυχίας ἐπιϑυμήσαιμι, 

διηγον δὲ ἐν συμποσίοις πολλάκις μὲν μέχρι τοῦ ἐπιλα- 

ϑέσϑωι πάντων, εἴ τι χωλεπὸν ἐν ἀνθρωπίνῳ βίῳ ἥν, 

πολλάκις δὲ μέχρι τοῦ ὠδαῖς τε καὶ ϑαλίαις καὶ χορόὶϊς 

τὴν ψυχὴν συγκατωμιγνύναωι, πολλάκις δὲ μέχρι κοινῆς 
» 3 "»-" »" "“ ι ΦΑΤΕ. κο 

8 ἐπιϑυμίας ἐμῆς τε καὶ τῶν παρόντων" νὺν δὲ απτεστερή-- 
»"»" « ᾿» ΕἸ Ἂς Π, 3 7 

μώ: μὲν τῶν ἡδομένων ἐμοὶ, διὰ τὸ δούλους ἀντὶ φίλων 
"“ Ἂς ΄ ͵ 5 ΄ ᾽ ᾳ ἃ »“Ἢ ἡδέι 

εχιειν τοὺς ετωιρους" ὠσεστερήμωι δὶ ὥυτος τοῶυ σεως 

5 Ψ « -“ τὸς ὴς 7 3 -“ "΄ 3 ἢ; ᾿᾽ 

ἐκείνοις ομίλειν, διὰ τὸ μηδεμίαν ἐνοροῶν εὐνοιον ἐμοί πτῶρ 

οὐτῶν. Μέϑην δὲ καὶ ὕπνον ὁμοίως ἐνέδρο φυλάττο- 

4μώι. Τὸ δὲ φοβέσθϑωι μὲν ὄχλον, φοβέϊσϑαι δι ἐρή- 

μίαν, φοβέσϑαι δὲ ἀφυλαξίαν, φοβέϊσϑαι δὲ καὶ αὐ- 
Ἂς Ἂ ΗΟ, ἜΣ 3 φ' ᾿ 

τοὺς τοὺς φυλάσσοντας, καὶ μήτ᾽ ἀνόπλους ἐθέλειν ἔχειν 

ταερὶ αὐτὸν, μήδ᾽ ὡπλισμένους ἡδέως ϑεᾶσϑαι, πῶς οὐκ 
Ε » » 3, "»“ “Ἄ, 

8 ἀργαλέον ἐστὶ πρώγμώ; ἔτι δὲ ξένοις μὲν μῶώλλον ἡ πο- 

ἀαί συτῃ εἀά. νείξ. νεγὰπιὶ ἀεάϊε διε- 
Ρὥδηυβ. 

οἴονται] ϑίερπδπιιβ ὀἴετσαι πα] εθαΐ : 
Περ  ξεητίαπι ἐοτ ρτοτὶβ ἐχουίαι Ζεῦηα 
Οοπηρᾶτγαϊο ΟΔρ. ἵν. 2. 

(δρ. ΝΙ. 2. ῳδαῖς σε} Τίθογ Τρ, 
τε ΟΠΊΙτς. 

ἐπιδδυμίας} ἘΣ {εηαεητῖθιις ΓαΐρίσοΥ 
ΟἸΤτα μεξϑϑης νῈ] ἤπλῖ]6 γοοαθα! απ ρο- 
ἤταπὶ {α1ΠῈ ἢ, 1. εὐθυμίας τααϊεῦας 

ψ εἴκε. 
3. αὐτὸς τοῦ} (αῇα]Ἰοηἰβ εἰ Βγοάξδεὶ 

Ἰεξιϊοηθ τ αὐσοῦ τοῦ τεβίτοϊς Ζειπε ; 

αὖ σοῦ ταλῖεθαι ϑίερμδηυβ, πυεπὶ 
δαυϊάεπι θα] πηϑὶϊπ). αὐσοὺς εἢ ἰπ 
Ἰἴῦτο εἰρηεηῇ, αὐτὸς ἴῃ τααγρίης Ὑ1}- 
Ἰοϊ. 

4. φυλάσσοντας) ϑιοῦθεους εὐϊίὰϑ 
φύλακας, τεξὶϊα5 Οοάεχ Ραπΐ, 

ἀνόπλους) Οοά. [ΙρΡί. ἐνόπλους ἔχειν 
ἐθέλειν, Ετίαπι ϑιοῦθεθας ἔχειν ἐϑέλ ειν, 

ἀργαλέον] ϑιοῦθιὶ εἀϊτῖο β]οῦῆδπι 
χαλεπὸν εχἢϊθει, : 

ς, ξένοις μὲν μᾶλλον Ἁ] ΨΝυϊρσαίυτη 

οτγάϊπετῃ ξένοις μᾶλλον μὲν ἢ ἴϊὰ τηυΐα- 
νυ Ὁ εἴκε, αἀαϊσεπίς ἰἰτο Πρῇεπῆ, 
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λίταις πιστεύειν, βαρβάροις δὲ μᾶλλον ἢ Ἕλλησιν, ἐπὶ- 

ϑυμεῖν δὲ τοὺς μὲν ἐλευϑέρους δούλους ἔχειν, τοὺς δὲ δού- 
λοὺς ἀναγκάξσϑαι «ποιεῖν ἐλευθέρους, οὐ πάντα σοὶ 

ταῦτα δοκέ! ψυχῆς ὑπὸ φόβων καταπεπληγ μένης τεκ- 

μήριω εἶναι ; 
“ ᾿ ἌρΥ ΚΕ 3 Ἂς 7] ΔΑ ἐνῶ ΝΖ 

ψυχαῖς λυπηρὸς ἐστιν, ὡλλὼ καὶ πάντων τῶν ἡδέων συμ.- 

Ε] ε ΣΝ [ω] 

Ὁ γέ τοι Φόβος οὐ μόνον αὐτὸς ἐνὼν ταῖς θ 

»" ᾽ Χ ΣΝ 

παρωκολουϑῶν λυμεῶν γίγνεται. ἘΠ δὲ καὶ σὺ πολε-7 
συ ον σευρΝ (δ Χ γι ᾿ 7 

μικῶν ἐμσειρος εἰ, ὦ Σιμωνίδης, καὶ ἠδὴ ποτὲ πολεμία 
͵ 3 9 Ὁ δ, 

φάλαγγι πλησίον ἀἰννέτα ἀνωμιηξσητ τοῖον μέν 

τινὼ σῖτον ἧροῦ ἐν ἐκείνω τῷ χρόνῳ, ποῖον δὲ τινώ ὕπνον 

ἐκοιμῶ" οἵω μέντοι σοὶ τότ᾽ ἥν τὼ λυπηρὰ, τοιοῦτ᾽ ἐστὶ 8 

τὼ τῶν τυράννων, καὶ ἔτι δεινότερα" οὐ γὰρ εξ ἐναντίας 
δ 3 δε ; 7 "Δ εὖςὦῷ ᾿, ς 

μόνον, ἀλλὼ καὶ πάντοϑεν πολεμίους ὁρῶν νομίζουσιν οἱ 
7 -“ ς « ᾿ 

τύρῶννοι. Ταυτῶ δ᾽ ἀκούσας ὁ Σιμωνίδης, ὑπολαβωὼν9 
Ύ ε ΄ -Ὁ » ΄ ε Ν ͵7 

εἶπεν, ὑπέρευ μοι δοκεῖς ἔνιω λέγειν. ὉΟ γαρ πόλεμος 
ἊΝ μον ᾿᾽ 39 εν 7 ς »" “ἶ ΕΣ 

Φοβερὸν μέν" ἀλλ᾽ ὅμως, ὦ “Ἱέρων, ἡμέϊς γε ὅταν ὦμεν 
3 -“ ͵7͵ ! ᾽ 5ς ΄ " ἐν στρατιξῖ, Φύλωκας προκοαϑιστώμενοι, ϑαῤῥωλέως δεί- 

Ναὶ 10 
᾿ς εν »“»Ἥ δὶ ᾿ς ᾿ ς 

μὰ Δία, ὦ Σιμωνίδη, αὐτῶν μὲν γὰρ τροφυλάττουσιν οἱ 
᾿᾽ Ὡ Ἀ..ὁ " “"» ἘΠ ς Χ ε »Ὕ ς ᾿Ὶ 

νόμοι, ὥστε τσερὶ ἑαυτῶν φοβοῦνται καὶ ὑπὲρ ὑμῶν" οἱ δὲ 
ξω 7 3) -“ 

τύραννοι μισϑο Φύυλακας εἐχουσιν, ὠσσερ ϑεριστάς" καὶ 11 
Ὁ“ δ 7 Χ ς "“Ὡ“ 

δέ μὲν δήπου τοὺς Φύλακως μηδὲν οὕτω ποιέὶν δύνασϑαι, 

᾿ ἃ Ὁ 7 Ν ώ ε Ἔπ. 2 
σνου τε καὶ ὑπνου τυγχώνομεν. Καὶ ὁ Ἰέρων εᾧη" 

« Ἂς ἐπι ὃ Ν τον ᾿ς Ἂς ΝΣ 

ὡς τυιστοὺς εἶναι" πιστὸν δὲ ἕνώ πολὺ χωλεπώτερον εὑρεῖν 

τ βαρβάροις δὲ] Ψυϊραίατη σε ἰτα σα πὶ 
Βδοῃϊο σογγεχὶς ὟΚ εἰίκε. 

φόβων] 1ἰρῖ, Οοάεχ φόβον τε ἀαῖ. 

Ετίαπι τηᾶγροὸ ΨΊ]οΙ, ϑιοῦεθὶ Οοάεχ 
Ῥαγί. φόβων σε ἀαπῖ, εἀϊτυ5 νεγο ϑῖο- 
θθθυβ πσαραπεπληγμένης. Ῥάυ]Ο ἀηῖθα 
ἔλευϑ, ἀναγκ. σ'οιεῖν ΘτοΌεθας, 

6. Ὁ γέ τοι] Οοᾶεχ 1|ρ[, ὃ γέ τι 
ἀαῖ, Πεῖπάε ϑιοθθεὺβ ἀδι: συμσαρο- 
μαρτῶν λυμαντήρ ἐ ἐσαιν. 

ἧς τρολεμίᾳ) Εἰρῆς Πἰθδαγ ἀαὶ σολε- 
μέᾳς. 

8. σοιαῦτ᾽ ἐστὶ] Ἑάά. νεῖξ, σοιαῦτα 
εἰσὶ. Τλρί. ἴδει σοιαῦτσαά ἐσσι, ΤῊΔΙΡῸ 
ΨΊ]οΙ. σοιοῦπ᾽ ἐσσὶ, 

9. ἔνια) Τυπτίηπα εἴ ΠηαΓρῸ ϑιίερῆ. 
ἄδητϊ ἔννοιαν. Ῥαιΐϊο δηΐξα Τοιαῦτα ἀδῖ 

τηᾶτρο ὙΊ]ΟΙ͂, 
ἡμεῖς γε] [τὰ οσαπὰὶ Ταπεὶπᾶ εἴ 51ε- 

Ῥῇδπο Ζευμπε νυ]ραϊα τη σε σοττγεχίξ. 
συγ χιάνομεν] Ταπτὶπα συγ τηᾶτρὶπε 

Βίερῃ. λαγχάνομεν, Ἐδάετηῃ εξ νατῖει 
τᾶς ἰῃ Ονυτορ, [1]. 1». 24. 

1ο. αὐτῶν] ϑοηίςει τῶν φυλάκων, ἡ 



“ 

25,2. ΗΙΕΒΟΝΙ5 

ΕΝ 7 » ᾽ ς ἐ 5 7 

ἥ πάνυ πολλοὺς ἐργώτας ὁποίου βούλει ἔργου, ὥλλως τέ 
« 7 ΄ μ φ ς 

καὶ ὁπόταν χρημάτων μὲν ἕνεκω παρῶσιν οἱ Φυλάσσον- 
2." ᾽ ΕΣ -“ 2 5 -“ 

τες, ἐζῆ δ᾽ αὐτὸς ἐν ὀλίγῳ χρόνω πολὺ πλείω λωβεῖν 
᾽ Ν Ν “ ἈΝ { ἃς , Ἵ 

ὠποκτείγωσι τὸν τύραννον, ἢ ὅσῶ πολὺν χρόνον φΦυλώττον- 
«Ὃ ς» 

Ο δ᾽ εζώλωσας 

ἡμᾶς, ὡς τοὺς μὲν Φίλους μάλιστω εὖ ποιεῖν δυνάμεθα, 
Ν Ὁ» Ἂς Ξ " »-ἢΔν 

τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς πάντων μάλιστω χειρούμεξῳ, οὐδὲ ταῦθ 

ἧς »"Ὕ 7 Ἵ 

12 τες τωρὼ τοὺ τυράννου λωμίβανουσιν. 

-“ἤ 3] 7 ᾿ Ἄ. “ δ 7] ᾽ν εἶ 

18 οὕτως ἔχει. Φίλους μὲν γὰρ πῶς ἂν νομίσωις ποτὲ εὖ 
-»“ «“ “ ν»ν -“ « ἐξ -“ ἐς 

ποιεῖν, ὅτων εὖ εἰδῆς, ὅτι ὁ τὼ πλέστω λωμβάνων παρὰ 
»“»“΄7 ΓΝ 2 ἈΝ « 7 7 ΕῚ ΕἸ »" ΄ “ἢ 

σοῦ, ἥδιστ᾽ ἂν ὡς τάχιστω ἐξ ὀφϑαλμῶν σου γένοιτο; ὅ 
΄ἷ΄ 87 7] Ν -»“ ἂ 5» ἣν » Δ ς »“"Ἢ 

τι γὰρ ἂν τις λάβη πάρω τοῦ τυράννου, οὐδεὶς οὐδὲν αὑτοῦ 
" ΕΝ 9} ᾿Ψ ᾽ 3 ΄ 

νομίζει, πρὶν ἂν ἔξω τῆς τούτου ἐπικρατείας γένηται. 
ἣν ἡ “ ἊΝ Ἅ » Ἑ 

14 Ἐχϑροὺς δ᾽ αὖ πῶς ἂν φαίης μώλιστω τόις τυρώννοισ' 
ΣΦ ,ο »“» “ Ἐν. Ὁ .« 3 5...) ἣν " 

ἐζεῖνωι χειροῦσϑωι, ὅτων εὖ εἰδῶσιν, ὅτι ἐχϑεροὶ αὐτῶν εἰσὶ 
7 « ν᾿ Υ͂ ΑΥ̓ “4 .«“ 

πάντες οἱ τυραννούμενοι ; τούτους δὲ μήτε κατακτείνειν ἅ-- 
᾽ὔ, 3 ““ ἘΠ γ,ῪοῪ 39 ΕἾ 

παντώς, μήτε δεσμεύειν οἷόν τε ἦ᾽ τίνων γὰρ ἔτι ἄρξει; 
Ε] ΕῚ «“ 23 7 2 7 τ Ν ͵7 

ἀλλ᾽ εἰδότων ὅτι ἐχιϑροί εἰσι, τούτους ἀμύῶ μὲν Φυλαττε- 
΄ -“ -“" » 7 ε 

ιὅσθαι δέη, καὶ χρῆσθαι δ᾽ αὐτοῖς ἀνωγκάζεσνεαι. Ἐὺ 
δ᾽ Ε 9 ζ Ν “ “"" (δ «“ Ν ἃ “ ΨὌ 

ἰσϑι καὶ τοῦτο, ὦ Σιμωνίδη, ὅτι καὶ, οὺς τῶν πολιτῶν 
"Ἢ ᾿ Ἵ ν᾿ "“" »" »" 

δεδίασι, χωλεπῶς μὲν αὐτοὺς ζῶντως ὁρῶσι, χωλεπῶς 
84“ 9 “ἢ  Ἔ «“ἦ » 3 Ν ᾿ 

δ᾽ ἀποκτείνουσιν" ὥσπερ γὰρ καὶ ἵππος εἰ ἀγωθὺς μὲν 
εἴη, φοβερὸς δὲ, μὴ ἀνήκεστόν τι. ττοιήση, χαλεπῶς μὲν 

4 νὸὦ" 12. ὃ δ᾽ ἐξήλωσας) Τιοξιοπετη εἀά. 
νεῖτ, ὁ δὲ ζηλώσας Γιεορατάπι5 Ετηεπά. 
Ψ]]. 15. τοῦϊαθας ἴῃ εἰ δὲ ζηλώσαις. 
ΑἸτετγα Ἰεξεῖο εἷὲ Βιορπαηίαπο. εἀϊτῖο- 
ὨΪ5. 

13. σοῦ συράννου] Ἀτεσαϊυτη οτηϊε- 

τὰ Πὶρί, θεγ. θείης ἕαντοῦ πΊᾶΓρῸ 
ΨΠΠΙοΙ,, 

14. οἷόν σε ἤ' φίνων γὰρ] [τ νυϊρα- 
ἴατη οἷόν τε ἤ τίνων γὰρ (αυοά ἴῃ ἢ 
πίνων γὰρ “οὐτῆ Ζεαπὶο πιυΐανίϊ 
ὙΚ εἰΠκεῚ) σογγεχὶς Η. βιερῃαπας, ἀρ- 
Ρτοῦδηςα ᾿ἰῦτο Γἰρῆεπῇ εἰ ἱρία νεῖ- 
Ῥοταπὶ βγαξίαγα. Α ρτφοεάεηεὶ εηΐπὶ 

ὅταν ρεηάεϊς ποη (οϊαπτη πος οἷόν σε ἢ, 
{εὰ [ἐφυεης εἰἰαπὶ φυλώσσεσθαι δέῃ. 
Θυοά αἷς Ζεῦπε Ττεφαξητοτα εῆε 
αἴαπι ρᾶτγισαϊάγατα ἤ γὰρ ἴπι Ογτὶ ἀἰξ- 
οἰρὶηᾶ, Γεταρεῦ βαυϊάετῃ ἰπίτῖο οτα- 
τοῖς ροἤίαβ νἱάϊ, εἰ ἤτη 5 εἰ εἃ- 
ταῦ υἱὰ5 ἂριὰ Ρ]αίοπεπι, ἀθ αυο 
Ηεἰηάογῆυβ πιεὺβ δά Ῥηφαγαμη ἢ. - 
δ. ω 

ἩΜΝΟΤΕΙ, τς Σέ5] Τητεσγίεσεα πη νὰ ]- 
Βο σε ουπὶ Οοα. [ἰρῖῆ. ογαῖῇ. Βεφαθηβ 

. δηἶΠΊ καὶ ποη τείροηδες δὶς τε ἰςὰ 
δηϊεοεάεπιὶ ἅμα, αἱ δὲ {Π] μὲν... 

15. ποιήσῃ} (οὐ, ΓΙρί, ποιήσει ἀαΐ, - 
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3) ΄ιῖιἣἃ 5 ἃ - »ὖ 5» ΧΝ ΄“ ἣ 

ἂν τις αὐτὸν ἀποκτείνωι, διὼ τὴν ὠρετὴν, χωλεπῶς δὲ 
»“»ν “ 3 7 Ἧ 3 3 - 

ζῶντι χρῷτο, εὐλαβούμενος, μή τι ἀνήκεστον ἐν τοῖς κιν- 
ὙΠ 

δύνοις ἐργάσηται. 
ς Χ ΄ » 95 Ἀ ε 7 ΟΣ -»"» Ἃ 

λεπὼ μὲν, χρήσιμιω δ᾽ ἐστὶν, ὁμοίως ὥπαντω λυπέϊ μὲν 

Καὶ τὔλλω γε κτήματω, ὅσω χω-1 

» » ᾽ ΄ 

τοὺς κεκτημένους, λυπεῖ δὲ ἀπωλλασσομένους. 

ΟΑΡΤΓΤ ὙΠ, 
Ἁ "»" Ε »Ἣ»»ν» ε » 

ἘΠΕῚ δὲ ταῦτοων αὐτοῦ ἤκουσεν ὁ Σιμωνίδης, εἰπέὲν, ἢ 
) 3! ο ΄ ΄΄' ἐτ « δ λ  ὕ(ν 39 Ζ 
ἔοικεν, ἔφη, ὦ Ἱέρων, μέγω τι εἰνωι ἡ τιμὴ, ἧς ὀρεγόμενοι 

ς Κ 7 Ἃ ͵ ε ͵ 7 ᾽ν 7 
οἱ ἄνϑρωποι πάντω μὲν τόνον ὑποδύονται, τηώντω δὲ κίν- 

΄ ε »-»Ἢ - 3, ἰνωὶ 7 

ϑυνον ὑπομένουσι. Καὶ ὑμεῖς, ὡς ἔοικε, τοσαῦτα πρώ--2 
τ Ὡ ἐν ην ΄ [χες ΄ - 

γματωῳ ἐχούσης, ὁπόσω λέγεις, τῆς τυρουννίδος, ὁμεὼς προ-- 
»" ΄ 3 ἥν Ἢ ε »"» ς “ἢ 

πετῶς Φέρεσιϑε εἰς αὐτὴν, πως τιμᾶσϑε, καὶ ὑπηρετῶσι 
χε χ τ ὧν αν τ 7΄ » 

μὲν ὑμῶν πάντες πάντω τὼ τροσταττόμενω ἀπροφασί- 
» Ν Χ «ε »“"Ὕ Ὰ ΣΝ Ὧν 

στως, περιβλέπωσι δὲ πάντες, ὑπανιστῶώντωι δ᾽ ἀπὸ τῶν 
Ψ ς Ἂν" νυ Ν ΄, 

ϑάκων, ὁδῶν τε πωρωχώρωσι, γερωίρωσι δὲ καὶ λόγοις 
3 Ζ7Ζ ς 5 ιν Δ »Ἥ Ν Ν 

καὶ ἔργοις πάντες οἱ παρόντες ἀεὶ ὑμᾶς" τοιαῦτω γὰρ δὴ 
»“ Ἂς « » ,, 37 [2 

τοίουσι τοὺς τυράννους οἱ ὠβρχόμνενοι; καὶ ἄλλον ὃν τινῷ 
5 »"» 7 ͵ "»“ ἘΠ 

ἀεὶ τιμῶντες τυγχάνουσι. Καὶ γάρ μοι δοκεῖ, ὦ Ἱέρων, 3 

ὕτῳ διαφέρειν ἀνὴρ τῶν ἄλλων ζώων, τῷ τιμῆς ὀρέ τούτῳ Οἱ Φερεῖν ἀνήρ τῶν ὦ ων, τῷ τιμῆς ορέγε- 
2 Ν 7ὔ Ν »" ΝΠ ΦΑ » ον Ὁ 

σθαι. Ἐπεὶ σιτίοις γε καὶ ποτοὶς καὶ ὕπνοις καὶ ὠῷρο- 

Ὁδρ. ΝΙ]. 2. ὑπηρετῶσι) (οπ]αη- 
ξεῖναπι ἱπ Ποο νοτῦο εἰ (ἐαπεητθι8 
ποεριβλέπωσι, τσαραχωρῶσι, γεραίρωσι 
Ῥτο ἰηάϊοαῖῖνο ρττηα τοβίτζαϊς Βίθρῃα- 
τη Δ]ῖθτα, εὐτηα]ὰθ στηοάμπὶ εχ- 
ΡῬτείῆε νεγῆο Ατρεηὶ. 

σοὺς τυράννους} 1[ἴὰ τηοπεηῖε εἴϊα πὶ 
Ἠεϊπάογβο τηεο οτὶ ρῇ ρῖο τοῖς συρών- 
γοξ, α6πὶ οδίμ πὶ ἀδτηπαῖ [ἘΠ 8 
ἄλλον, αυοά τατηθη “3 Π}}}. Ῥοτῖὰβ ἴῃ 
ἄλλῳ, Τιδοπο], ἴῃ ἄλλοις αὐτοὺς τηιι- 
τάτατῃ νοϊυϊ!. Πεϊηάς τυγχάνωσι ᾿ἰθετ 
Τρ. 

3. ἀνὴρ τῶν ἄλλων ζώων] Θιυίῃ ἄν- 
ϑρωσος ὃ ἢ νετα ἀϊοίταν (εδε, εχίγετι. 
ἄνδρες δὲ καὶ οὐκέτι ἄνθοωσποι νομιξόμε- 
“ὦ, εῖπας ἃ ζώοις ξοπεῖς ἀἰ πΊραϊτοτ 

ἄνθρωπος, ΠΟΠ ἀνὴρ, φορά ἴῃ ξεηεῖα 
Ἠυτηδηο ΡΓῸ σὴς, Δ} 14 5, Δ Ο] αἵε Ρὸ- 
ἤιαπι νἱάἀϊγαυβ ἱπ ΕΠ οοποιηΐοο. 

ἐπεὶ σιτίοις ψε] ΜΝυϊραΐαπι σε τηι5 
ἴαν!. ἴϊα βῃΐγα ποῖτογ ἴῃ ὔσοηῃ. ν]]. 6. 
ἐσεὶ σώ γε ἀμφὶ γαστέρα “πάνυ καλῶς 
ἤλδε πεπαιδευμένη, ΑἸΔῸ. 1. 3») 9. 
οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἔπι ἐκείνου σπτρασιῶται" 
ἐπεί γὲ οὐ συνεπόμεϑα αὐτῷ. Ῥ]αῖο 
Οοτρίξ {[εξῃ, 46. ἐπαινοῦσι, τὴν σωῷρο- 
σύνην--διὰ σὴν αὑσῶν ἀνανδρίαν. ἐπεί γε 
οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξιν ἢ βασιλέων υἱέσιν 
εἶναι-τεσί αἴσχιον καὶ κώκιον εἴη σωῷρο- 
σύνης. Οἴετι πὶ σίσοις οοηίαετααἰ- 
Π6ΠῚ Χοπορποητὶς ροίζυϊατα οοηίοθας 
Ζξευηε, 
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δισίοις πάντα ὁμοίως ἥδεσθαι ἔοικε τὰ ζῶα" ἡ δὲ Φιλὸξ 
᾽Α ϑδι 9.» οι 7, » ΄ Ψ 5 ΡΝ τιμία οὔτ᾽ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζώοις ἐμφύεται, οὐτ' ἐν ὥπασιν 

3 ΄ ἥν. ὙΎΡΟΝ 3 -“ » δ, “ἃ 7 9, 

ἀνθρώποις" οἷς δ᾽ ἂν εμῷυη τιμῆς τε καὶ ἐπαίνου ἔρως, 
“ " 5", ς -“ »" 7 ψ΄ 

οὗτοι εἰσὶν ἤδη οἱ πλεῖστον μὲν τῶν βοσκημάτων διωφέ- 

ρόντες, ἄνδρες δὲ, καὶ οὐκέτι ἄνϑρωποι μόνον νομιιζόμενοι. 
-“ 3 3 35 ἜΝ “ ς τ 7] ε Σ 

Ὥστε ἐμοὶ μὲν εἰκότως δοκέτε ταῦτω πάντω υπομενειν, 

ὼ φέρετε ἐν τυραννίδι, ἐπείπερ τιμᾶσϑε διαφερόντως τῶν 

ἄλλων ἀνϑρώπων. Καὶ γὰρ οὐδεμίω ἀνθρωπίνη ἡδονὴ 
-»-Ὁ 7 » ὥ “΄᾽ ζ΄ δ. Ν Ἂν ᾿ἊἷΣ ΕῚ 

του Θείου ἐγγυτέρω δοκεὶ εἰγῶ!, ἢ ἥ Ζέερι τῶς τιμῶς ευ- 

ὃ Φροσύνη. Πρὸς ταῦτοω, δὴ εἶπεν ὁ Ἱέρων, ἀλλ᾽, ὦ Σιμω- 
7 Ν « ἈΝ “ ͵7 “ 3 Ν δ ἰων 4 

γίδη, κων οἱ τιμῶι τῶν τυρῶννων ομοιῶν εμοι οκουσιν εἰ- 

νῶι, οώπερ ἐγώ σοι τὼ ἀφροδίσιω ὄντα αὐτῶν ἀπέδειξα. 
"» ὡς « ἩΦΡΑΣΙ 5 , ς ψ ͵ φῦ 

ΘΟύτε γὰρ αἱ μὴ εξ ἀντιφιλούντων ὑπουργίωι χάριτες ἡμῖν 
2 7 Ὡ» ", ΕΝ ΄ «ἃ “ » ΔῸΣ 

ἐδόκουν εἶνωι, οὔτε τὼ βίαιω, ἡδέα ἐφαίνετο. “Ὡσαύτως 
᾿ 9. ΝᾺ δ ς 7 δ, » "“ 7' 

τοίνυν οὐδὲ αἱ υπουργίωι πωρῶ τῶν Φοβουμένων τιμῶι εἰσί- 

7 Πῶς γὰρ ἂν φαίημεν ἢ τοὺς βία ἐξανιστωμένους ϑάκων, 
Ἀν Ν Ἂν ᾿ ᾽ » 3 7 ὮΝ νΝ «δ “. 

διὼ Το τιμῶν τους δικουντως ἐξανίστασϑαι, Ἢ τοὺς ὁδῶν 

-“» -“ 7 , Ἢ Ν -" δέ 3 

τὐαραχωρουντῶς τοις κρείττοσι, διὰ το τιμῶν τους ὠδι-. 

8 κουντώς πωρωχωρεῖν ; Καὶ δῶωρώ γε διδόωσιν οἱ πολλοὶ 
Ψ'. Ἁ »"ἭὝ » “ ζ »" 

τούτοις, οὺς μισοῦσι, καὶ ταῦτω ὅτων μάλιστω Φοίωνται, 
͵ Ν ΕΟ] 3 χὺνν ! 

μη τι Κούον υὑσ αὐτῶν πώϑωσιν. 
᾿ς Ἶ »" .ὡ; 

᾿Αλλὼ ταῦτα μεν, 
᾿᾽ ͵ 9 οι Ν᾿. 7 ς Ν Ν 

οἰψαῶι, δουλείας εῤγῶ εἰκοτῶς ὧν νομίζοιτο" 7) δὲ τῶι 
Ε] »» 5» ΄σν » 7 7] 7 “ 

9 ἐμοίγε δοκοῦσιν ἐκ τῶν ἐνωντίων τούτοις γίγνεσθαι. “Ὅταν 

γὰρ οἱ ἄνθρωποι ἄνδρα ἡγησώμενοι εὐεργετεῖν ἱκανὸν εἷ- 
Ν 5 ͵ 5ιιι . ἂν 5 ᾿ς οἰ ᾽} νῶϊ, καὶ ὠπολωύειν αὐτοῦ ὠγωθὼ νομίσαντες, ἔπειτω 

» Ἢ ͵΄ » ΕἸ “Ὁ ων ΨΥ ΒΩ 

Τουτον ὡνῷ σ' τομῶ Τε ἐχώσιν ἐσῳίνουντες . 3 εωνγτῶι Τ αὐτοῦ 

4. ἄ φέρεσε ἐν συρωννίδ,] Τλδετ Πρ, 

ἃ φ. ταῦτα ἐν τῇ τυρ. ἀηὰδ ᾳτιϊσαϊαπα 
τῇ δἀάϊταΓτη πη] τη. 

6. Οὔτε γὰρ] Οοά. [ὶρῇ. οὕσω γὰρ 
ἀαι. ; 

παρὰ τῶν Φφοβ.] Ηος εχ [ἰδτο ἱρῖ, 
εἰ τηατρίης Ἰἰ τὶ Ψη]ο οαὶ {αὐ δβίταϊ 
ψυΐραῖο ὑπὸ, 

γ. ὁδῶν) ἙΔ4ά, νεῖε, ὁδὸν ἀαθαηε, 
9. οἱ ἄνϑρωποι] Ατεϊσαϊατα ογαϊῆς 

Οοάεχ [ἱρί. ἀεῖπάς ἀπολαύσειν τηαῖα- 
θαῖ Βιερῃαπαβ. 

ἔχωσιν] Ἑάά. νεῖῖ, ἔχουσι, ὙΝεϊῖκα 
ἔπειτα αἷϊ εἶδε ῥγοῤίεγεα. ϑεὰ αὐὰ ἔδγα 
Ἠοτηετῖοο δάάϊτα ματγίϊουϊα σοπηςξξιξ 
ταεῖδτᾷ εἰ σοποϊηπὶταίογ οὰπὶ ἢυ- 



ιν ὦ, οὐὐὖοος, τ νςς- “«" 
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ἐ φδ»ν " ᾽ δὲ Ὧν. ἱ ἂν, " 
ὡς οἰκειὸν εκώστος οὙοτον, ἑκόντες τε τὐωρώχωρωσι τούτῳ 
«ἂν» 7 ε »“" -“᾿ ΄ ν 

ὁδῶν, καὶ ϑώκων ὑπανιστώντωι ζιελοῦντες τε καὶ μὴ Φο- 
»" “Ὁ ᾽ ἰμω, Ὲ 5 

βούμενοι, καὶ στεφανῶσι κοίνης ὠρετής κοὺὶ εὐεργεσίως 
“ “, ᾽ εν « ᾽ 7 “ 

ἕνεκω, καὶ δωρεῖσθαι ἐθέλωσιν, οἱ αὐτοὶ ἐμυογε δοκοῦσι 
-“ »Ὕ 2 »Ἢ Ν᾿ Ἂ Ψ ς ΄ ὌΠγε 

τιμον τε τοῦτον ἀληθῶς, οἱ ἂν τοιαῦτω υπουργήσωσι, κῶὶ ο 
ἥ ᾽ Ἃ " .“ν», ΝΕ ὦ Ν Ν 

τούτων ἀξιούμενος τιμάσϑωι Τῷ οντί. Κῶὶ ἔγωγε τὸν μεν 
τ΄ ᾿ 2 Ἂ ἐς ὦ ,“ῃἊὋ- Ὃ ΕῚ 

ουτῶω τιεμωμενὸν μωκαρίζω" αἰσίζ᾽άνομωι γὙῶρ αὐτὸν οὐκ, 
᾽ : »} Ἂς 7 ’΄ ᾿ Ν 

ἐπιβουλευόμενον, ὠλλὼ φροντιζόμενον, μῆ τι πάώϑη, Κουὶ 
. » ΄ ἷ ν » 7 Ψ"πτ ͵΄ 

ἀφόβως, καὶ ἀνεπιφϑόνως, καὶ ὠκινδύνως, καὶ εὐδωιμό-- 
Ἂς 7 "4 ς Ν 7 «ς ε Ν μὰ Ε 

γως τὸν [βίον διώγοντω" ὁ δὲ τύρωννος, ὡς υπὸ πώντων ἂν- 
΄ 53. 7 ᾿ ΄ “ 

ϑρώπων κατακεκριμένος δὲ ἀδικίαν ἀποθνήσκειν, οὑτως, 
53 , Ἂν Ν 7 Ν ε ΄ Ὁ 2 

ω Σιμωνίδὴ, εὖ ἴσϑι, καὶ νύκτα καὶ ἡμερῶν Φιαγει. 
εἾ -" Υ 7ὔ ε 0 »Ξ“ἦ“ 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα, πάντα διήκουσεν ὁ Σιμωνίδης, καὶ πως, 
3] νον “ ᾽ «“ ᾽ν} Ν "»" » 

εῷη, ὦ Ιερων, εἰ ουτω ταονήρον ἐστι τὸ τυρῶννειν, καὶ τοῦτο 
ἡ ΑΎΥ ὦ 3 3 ᾽ «“ 7 ,ν 

συ ἐγνωκᾶς, οὐκ ὡπωλλοωττη ουτω μεγώλου κοβου οὔτέ 
Ν “ "7 Ν Ν ΓΝ ΕΣ ͵΄ ἘΝ ϑ" 7 

συ, οὐτε ὠὡλλος μεν δὴ οὐδεὶς τοώποτε ἑκὼν εἶναι τυρῶννι-- 
᾽ -“» -.“ ὃν. « ΄ .« 3, ἘΝ 

δὸς ὠῴειτο, ὁσπερ ἂν ἅπαξ κτήσωιτο; Οτι, ἐῷη, ὦ Σι- 
͵ ͵ὔ 3 .. γ᾽, 3 ς ͵7 τ ΕῚ ᾿ : ἢ 

μωνίδη, ταύτη ὠϑλιώτατόν ἐστιν ἡ τυραννὶς οὐδὲ γῶρ 
2 -" ἥν 2 2 "Ἢ τ 37 

ὠὡποωλλωγήνοι δυνωτὸν της ἐστι. Ἰ1[1]1ὼς γῶρ ὧν τις 
 Ψ;: ΄ ΣῚ ΩΝ ͵ 2 7 «“ ᾽ 

σοτε ἐξωρκέσειε τύρωννος ἡ χρημώτώ ἐκτίνων, ὀσους ὠφεί-- 
ὮΝ Ν 3 7] «“ ν » δα ΩΝ 

λετο, ἢ δεσμοὺς ὥντιπώσχιοι, ὑσοὺυς δὴ ἐδέσιμευσεν, ΠῚ 
«“ τ ᾳ » ν᾿ ς ἣν ὉΝ ΕῚ 7 

ὁσους κωτεΐτωνε, πῶς ὧν ἐκωνωὼς ψυχὰς ὠντιπωρωσχριτο 
᾽ Ὰ πα ᾽, ε ΄ 

ἀποϑανουμένως ; ᾿Αλλ εἴπερ τῷ ὥλλω, ὦ Σιμωνίδη, λυ- 

τὲΠεγὸ εἰῆοῖς, Οντορ. ἵν. 2, 14. δ᾽ γέ 
μὴν μάλισα᾽ ἄν τις φοβηϑείη, μὴ, εἰ δεή- 

δει ἐφ᾽ ἵπσσου κινδυνεύςιν πρότέρον ἡμᾶς, 

“ον ἀκριβοῦν τὸ ἔργον τουτό, κἄσειτα 

βήτε πεζοὶ ἔπι ὦμεν μήτε πω ἱσσεῖς ἱκα- 
γοὶ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἀμήχανον. 

11. δὴ οὐδεὶς] Οοάοχ {πρΡΓ. οὐδεὶς ο- 
τηῖπτ, ΡΟ νεγυαπιὶ κώκοῦ ἤσπατῃ ἰπ- 
τεττοσδτο 5 ΤΠ }} εἰ [ςπιεη τα πα 
Τοηζηὐαν! υἱηπς δά νετθᾶ οὔτε σὺ. 

πτήσαιπο]  ἅγρο ϑερβδη. εἰ Ψ1:- 
Ἰο", κτήσηται ἀπηοίαντ, ὥσπερ ρ'Ὸ 
ὅσερ ἀατ (οὐεχ ΕἸρί, 

12. ταύτῃ] Οοάεχ [Ιρῇ. ἐν ταύτη 
ἄδι οὐπὶ εαά. νετῖ, 

ἢ δεσμοὺς ἀντιτάσχοι)] Μαυϊραΐαπῃ 
ἀντιπαράσχοι, ἃ Ῥοτνηηο δὰ Οδασῖσ, 
Ρ- 217. ἀαπηπαῖα πηι, τανοσανὶξ τἀ πη δ πα 
γγεῖκε, 4υεπὶ ἴεγο ροδηϊταῖτ. Θυοά 
ἀεξάϊ εχ Του! σοττθέϊίοπα, πὲ 
᾿ρίαπῃ οἱ ΤΔηα 1, Ροβ ἈΠυά [ΠΠ} 
Ἰπϊτία τ, πῶς ἐξαρκέσειε σύραννος ἢ ἐκ- 
σίνων, ξαα! ἀοῦοῖ πατῖο ἀντιπάσχων, 
σοτῖρ ἢ ὃς :σιοοὺς σῶς ἂν ἀνφιπάσχιοι ἢ φ 

ἀποξανουμέναςφ 9] Ῥετγίαδη τη] Ζσ6- 
ϑανούμενος ἴετὶρΠῆξ ΧΟηορὨθπίεσῃ. 

ῳ 

(, 

10 

19 



526 ΗΙΕΒΕΟΝΕΘΒ 

» 7 “ 3, “ 4 " ᾿ 

σιτελέ; ἀπάγζωσθαι, ἴσϑι, ἔφη, ὅτι τυράννῳ ἔγωγε 
κ Ας 

Μόνω 
Ἂς 53. Ὁ ΕΣ Ἷ 5 δ Ν π 

γὰρ αὐτῷ οὔτε ἔχειν, οὔτε καταϑέσϑωι τὼ κακὼ λυ- 

εἰν ν -“ »“Ξ“" »“" 

ευρισκῶ μαλιστω τουτὸ λυσίιτέλουν ποιήσῶωι. 

σιτελεῖ. 

σΘΑΡΕ ΜΠ: 

11  ΑΤυ Σιμωνίδης ὑπολαβὼν εἶπεν, ἀλλὼ τὸ μὲν νῦν, 
πο Ἔγ κα » " Ν Ν : 
ὦ ἹἹέρων, ἀθύμως ἔχειν σε πρὸς τὴν τυραννίδω οὐ ϑαυ- 

7 -ἰ 3 Ὁ », ε 5 ΄ ΕἸ 

μάζω, ἐπείπερ ἐπιϑυμῶν φιλεῖσθαι ὑπ᾽ ἀνϑρώπων, ἐμ.- 
8 Ἔ ΨΥ Ἃ ΄ , 

ποδών σοι τούτων νομίζεις αὐτὴν εἶναι. Ἐγὼ μέντοι ἔχειν 
ν ΓΑ « Δ ἫΝ Χ 5 ἡ »“ 

μοι δοκῶ διδάξωι σε, ὡς τὸ ἄρχειν οὐδὲν ἀποκωλύει τοῦ 
2 Φιλέϊσθαι, ἀλλὼ καὶ πλεονεκτέι γε τῆς ἰδιωτείας. Ἔπι- 

"ε » ᾽ “ἷ 3, 7, 5» -"᾿ 

σκοποῦντες δὲ αὐτὸ, εἰ οὕτως ἔχει, μήπω ἐκεῖνο σκοπῶ- 
5 -- Ν κμ" 7 ἘΣ ΝΑ ς Ν ᾿Σ μέν, εἰ διὼ τὸ μέϊζον δύνασϑεωι ὁ ἄρχων καὶ χωρίζεσιϑεαι 

͵ 7] “ἈΝ 5 ΠῚ ΕΝ Ἂς ὧς ὧν ἴ »" -« ᾽ ΄ 

πλείω δύναιτ ὧν, ὥλλ, ὧν τῷ ομοιῷ τὐοίωσὶν ὃ τὲ ἰδιώτης 
« ᾽ 5 εἾ “ν».» 8 "“ 

καὶ ὁ τύραννος, ἐννόει, πότερος μείζω ἀπὸ τῶν ἴσων κτώ- 
3 ΄ » "» Ζ 

“Αρξομαι δέ σοι ἀπὸ τῶν μικροτάτων πώ- 
3 Χ Ν »"» 7 Ν 

ἰδὼν γὼρ πρῶτον τοροσειπάτω τινῶ φδι- 

σϑαι χάριν. 

8 ραδειγμάτων. 
τ ἀνα ἐς 327 ΣΝ δὲ ΕῚ ᾿ς ἧς ΄ 

λικῶς ὃ τε ὥρχων καὶ ὃ ἰδιώτης. Ἐν τούτῳ τὴν ποτέρου 

πρόσρησιν ΠΑΆΛΟ εὐφραίνειν τὸν ἀκούσαντω νομίξις το, 

δὴ, ἐπωινεσάντων ἀμφοτέρων τὸν αὐτὸν, τὸν ποτέρου δοκέϊς. 

ἔπαινον ἐξικνεῖσθαι μᾶλλον εἰς εὐφροσύνην ; ϑύσας δὲ 

τιμησάτω ἑκάτερος" τὴν ταρ᾽ ὁποτέρου τιμὴν μείζονος ἂν 

Μοτίαι3 δηΐγηατῃ γεἄάϊε - Γεὰ ἔγτᾶπς τανορανὶ εἴκε, ασᾶπὶ σὰπὶ Οαἶα- 
5 ΡΙῸ τα ]τόταπη οἰνία τη Ὅεάε τεά- 
ἄογε τοϊτάδτι απἰτηαβ γηοῖῖα νἱοϊεπία 
ποὺ Ροῖςῇ. 

καρ. 11]. τ. ἔχειν μο] Ἑάά, νεῖξ, 
(κοι ἔχειν ἀαπῖ. Ῥδιϊο δηΐξα σοῦσο νο- 
μίζεις τῆατρο ΨΊ]Ο , 

τυλεονεκτεῖ γε] Νυϊξαῖαπι τύλεονε- 
παὶὶν Ολἤαϊο σοτγεχὶς ργοῦδηῖς 8516- 
Ῥῇδηο. Αἱ ρατιϊσαϊαπι γε αὐἱά ἢ. ]. 
Ὡξηϊῆοατε ἀϊσεσηυβ ὃ 

2. πτᾷσϑο) ἙΕαὰ, νείζ, Ἰφξζιοπεπι 

Ἰίοπε οοηϊεπείεητῖε (οά. [ἰρῖ, ἴῃ χεᾶ- 
σαὶ τηυϊᾶταπι γεοεπίογοβ Αὐ ἴτὰ ἀς- 
θεᾶς εξ οριαζίνιβ, ποη ἱπάϊσακίνας ς 
ςοηεγᾶ δά κεζσθαι τόρείεπάυπη εἴ 
ύναιτ' ἄν. 

3. ἔσαινον] ΨοσαθαΪαπι οτηϊῆς 11- 
θεγ τρί, 

σιμησάτω)] Ἡοποτῖς οααίᾳ δά ς 
πᾶπὰ ναὶ νἱΓοεγατίοπετη νοςεῖ. Ὠςὶπάθ 
ἐντυγχάνων ἀάθδης ς44, γεῖς, 



ΘΆΑΡ. ὙΠ]. 524) 
ἘΣ ν ΔΑΣ Αι, 7 7 ͵ 
χαριτὸς δοκεϊς τυγχώνειν; καμνοντῶ ϑερωπευσάτωσαν 4 
ἐ ΣΝ -“ο“ ε Δ Ν " ξ 

ὁμοίως" οὐκοὺν τοῦτὸ σαφὲς, ὅτι αἱ ἀπὸ τῶν δυνωτωτάτων 
Ἷ . -“ Ν ᾽ “-«“ 7, Ἂν 

ϑεραπεῖωι καὶ χαρῶν εμυποιόυσι μεγίστην ; δότωσαν δὴ 
ἀν ν ᾽ 2 7 ᾿Ν « δ 5,μδὴῆς ,ῃ 
τῷ ἰσὰ΄ οὐ Κ͵ὶ εν τούτω σωῷες, ὁτι ὧἱ ὥπὸ τῶν δυνατω- 
“2 Εν. ΄ ᾿ς Ν ἿΝ “2 ΄ 

τατων ἡμίσειαι χάριτες πλέον ἢ ὅλον τὸ πῶώρω τοὺ ἰδιώτου 
λό ΡᾺ ΕΣ ΝΜ - ὑφ.) » ᾽ δήμα δύνανται ; ᾿Αλλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἐκ Θεῶν τιμή 5 
ὡὼ ἃς 7) ; τ 5 κι νν" Ν Ν 

τις καὶ χώρις συμπαρέπεσϑθαι ἀνδοὶ ἄρχοντι. Μὴ γὰρ 
« ͵ “ο“΄ 57 “- -ς Ν Ν “ΩΝ »-»" 

ὁτί κωλλίονὼ σοίει ἄνδρω, ὥλλω καὶ τὸν ὠῦτον τοῦτον 
Ὺ - - τῷ Δ ὦ Ε ͵ 

ϑεώμεθώ τε ἥδιον ὅταν ἄρχη, ἢ ὅτῶν ἰδιωτεύη, διωλεγό- 
» “ ΄ "Ὁ" ἊΝ 

μενοί τε ἀγαλλόμεϑω τοις προτετιμήμιενοις μώλλον, ἡ 
-» 3 »» Ν ." 5 παν δνν ᾽ὔ ᾽ Ὁ 

τοῖς εκ τοῦ ἰσόυ ἡμῖν ουσι. Καὶ μῆν παιδικά γε; εν οἷς 6 
Ν " ΩΝ Ἂς 5 ΄, 

δὴ καὶ σὺ μάλιστω κατεμέμψω τὴν τυρωννίδω, ἠκίιστῶ. 
ΓΥ̓͂ ΩΣ ᾿ ᾿ ͵΄ -“ Ε Ἐν Ν: 

μὲν γηρῶς ἄρχόντος δυσχεραίνει, ἡΚιστω δὲ φίσχος, πρὸς 
ἢ ἂν ς »"Ὃ᾽᾿ 7 « , »ὩΝ ἧς 

ὃν ἂν τυγχάνοι: ὁμιλῶν, τούτου ὑπολογίζετωι. Αὐτὸ γὰρ 
Ν -“ ὔ -“ “ Ν δ 

το τετιμήσϑοι μωώλιστῳ συνεπίκοσμει, ὥστε τῶ μεν δυσ- 
ϑν͵ 5 -- Ἃ Ἕ 7] ᾽ γ 

ΧΕρη, ἀφανίζειν, τὰ δὲ κωλὰ πε μδῴν, ανωφαίνειν. 

Ὁπότε γε μὴν ἐκ τῶν ἰσὼν ὑπβεννα ταν μειζόνων χα-7 

ρίτων ὑμῶς τυγχάνετε, πῶς οὐκ, ἐπειδάν γε ὑμεῖς “ὸλϑΞ 

λαπλάσιο, μὲν διαπράττοντες ποτ δύνησϑε, -͵ολλῶωῶ»- 

σγλάσιω δὲ δωρεῖσθαι ἔ ἐχῆτε, ὑμᾶς καὶ πολὺ μῶλλον φ.- 

λεῖσϑαι τῶν ἰδιωτῶν πϑραι ; Καὶ ὁ πιῶ εὐθὺς ὑπο- 8 

λαβὼν, ὅ οτί νὴ Δία, ἔφη, ὡ ὁ Σιμωνίδι, καὶ ἐξ ὦ ὡν ἀπεχηαν 

νούτωι οἱ ἄνθρωποι, ἡ ἡμῶς πολὺ τλείω τῶν ἰδιωτῶν ὁ ἀνώγκήη 

4. τοῦ ἰδιώτο"}) Ατιϊσα! απ. οταῖτεῖς 
Ὦδθεν Πρ . 
"δι, σε} ΒΟ] οας ἡ ἀρχὴ, ΕΧ ἀρ- 
χοντι τερεῖεπᾶα σορίτατοηα. 

ἥδιον] Ὑοσαθυ]α πὶ ἀἀγεοῖϊς ῥτὶ πΠγὰ5 
Οαβαϊο εὐτηθας [εοατας Ζεῦπε : σοη- 
ττὰ κἄλλον ουτῇ Βγούεθο ϑ.ΕΡ Δ }5 
ει Πέοποὶ. ἱπτεγὶ τη! αδγαηζ, 

6. ἥκιστά δ᾽ αἶσχος ΜΨυϊ!δάταπι ἥ- 
κιστὰ δ᾽ ἂν αἶσχος εχ Οοά. Τρ, εἰ 
τηατρῖπο ΨΊ])οΙ. σοτγοχὶ : ἀεϊπάς τυγο 
χάνῃ ἴάεπι ᾿ἰθεγ Παρεῖ, ααοά εἰ 'π 
ὅιορῆ, εφαηᾶα εἰ ἰρίε ριθθΐοτο : ἴο- 

4. 6η5 σούτου ῬτῸ νυϊδαῖο τοῦσο ἄεθε- 
ταν ὟΝ εἰκίο : τεξετίαγ δά αἶσχος. [π 
ΘῖθρΡΉ. ἴες. ργεθῖθτθα γηᾶιροῸ πρὸς ὃ 8Π- 
ποίαν, φαοά εἱὰ ετἰᾶπὶ ἴῃ τηδιρὶ πη 
ΠΝ 

". ὠφελεῖν δύνησθε) Μίταπι ΝΥ επκῖο 
Ἀπῖααατη δυνήσεσθε ῥ᾽ σα 8, ἀδπ- 
παῖᾷ νεῖὰ ϑίθρΠδηὶ σοπ]εξζατγα, [ἀ6 πὶ ἡ 
νἰταπὶ ἐπειδὰν ἀγνοεῖς τενοοανῖς νἱξ 
ἀοέϊας ἴῃ ΜεπΊου. ἱ. 25). 35. ἵν, 3,94: 
6. φι ποη λἀπηοηῖο ᾿δέϊογα. [ἢ τηδῖς- 
βῖπε ΨΊΠοΙ,, εὲ δύνυσθε. 

ὃ, ἄνθρωποι, ἡμᾶς] τὰ δἀπιοηϊ 

2 



2.28 ΗΙΕΒΟΝΙΒ 

3 7] , 

9εστὶ πραγματεύεσθαι. Πρακτέον μέν γε χρήματα, εἰ 
΄) -χ' “ 5» ἃς ἊΝ Γ Ν 

μέλλοιμεν ἕξειν δαπανῶν εἰς τὰ δέοντα᾽ ἀνωγκωστέον δὲ 
«, -“ Ὁ» ΄ Ν 5» 

φυλάσσειν, ὅσω δέται Φυλωκης" κολώστεον δὲ τοὺς ὠδὶ- 

κους, κωλυτέον δὲ τοὺς ὑβρίζειν βουλομένους. Καὶ ὅταν 
- Ν ϑ 

γε τάχους καιρὸς παραάστῃ, ἢ πεζὴ ἢ κατὼ ϑάλασσαν 
Ἂ Υ. Ἃ 

Ἐτ, δὲ 

μισϑοφόρων μὲν ἀνδὲ τυράννῳ δεῖ τούτου δὲ βαρύτερον 

10 ἐξορμᾶσϑαι, οὐκ ἐπ ἐπ ον τοῖς ἐαδιουργῶσιν. 

Φόρημα οὐδέν ἐστι τοῖς πολίταις. Οὐ γὰρ τυράννοις ἰσοτί- 

μους, ὠλλὼ πλεονεξίως ἔγεκώ νομίζουσι τούτους τρέφεσθαι. 

ΘΟΠΑΓΡΗΓΕΙΧΝΧΕ 
"»“᾿ ΄ῪῊῃ ᾿ « ͵ 

1 ΠΡΟΣ ταῦτα δὴ πάλιν εἶπεν ὁ Σιμωνίδης, ὠλλ᾽ ὅπως 
Ἃ 3 ͵ 3 5 ΄ ΄ 

μὲν οὐ πάντων τούτων ἐπιμελητέον, ὦ Ἱέρων, οὐ λέγω. 
ἐγ 7 “» ς λ Ι ἊΝ, 

᾿Επιμέλειαί γε μέντοι μοι δοκοῦσιν αἱ μὲν πάνυ πρὸς 
Ω 3} ο. γ ς δὲ 7 δὰ 7 ᾿ τὶ Ν 

ἔχρων ἄγειν, αἱ δὲ πάνυ διὼ χαρίτων εἶναι. Τὸ μεν 
Ν , - Σ ΄ Ν ͵ .- 

γαρ διδάσκειν, ἅ ἐστι βέλτιστω, καὶ τὸν κὠλλιστώ ταῦτα 

ἐξεργαζόμενον ἐπαινεῖν, καὶ τιμῶν, αὕτη μὲν ἡ ἐπιμέλεια 
Ν ΄ 2 "“» -" 

διὰ χαρίτων γίγνεται" τὸ δὲ τὸν ἐνδεῶς τι τπαοιοῦντω λοιδὸ- 
-»"Ὕ»Ὕ 5.5 Ἄν" Ν “Ὕ Ν 7] ν- 

ρϑιν τε καὶ ἀνωγκώζειν, καὶ ζημιοῦν καὶ κολάζειν, ταῦτω 
λ Ε] Ἴ ᾽ »“" 

3 δὲ ἀνάγκη δὲ ἀπεχϑείας μᾶλλον γίγνεσθαι. Ἔγω οὖν 
οὐρὰς 5 ἊΝ 27) Ν ν Ν οὐ ὃ " “ “ὰ 

φημι, ὥνόρι ὥρχοντι τὸ μὲν τὸν ανογκής Φεόμενον ὠὡλλοῖς 

ΤΩΦΟ Ρῥτῖτηι5 ἀϊβίηχις νοτθὰα ΝΥ εἰίκε, 
οουηπηᾶῖε οοἸϊοσαῖο ρμοΐξ ἄνθρωποι, 
αυοά εταὶ ροῖ ἡμᾶς, 

9. μέν γε] ΝΥ εἶκε μὲν γὰρ [οτδεα- 
ἄστη. σεπίει, ἀεῖϊπάε μέλλομεν, Ποὺ 
εαυτἋἜτὰ ροίζοτιας νου Ππ|6. 

1ο. φόρημα] Ματῖρο διερῇ, εἰ Ν1- 
Ἰο Γ΄. φρόνηρεα ἀπ ποιανῖξ. 

ἰσοσίμους)] παῖς ΠἰΡτοτυτα Ἰεξιϊοηὶ 
((οά. Γρ1. ἰσοτίμος ἀατ) Βτοάθοας. νἱὶ- 
τίσ τῇ τΟ}}} ραῖαθαιὶ Ἰπ! γα πο μόνον ἃηῖα 
συράννοις : Οοηῖα ἴῃ ἸοοιΠὶ ἰσοτσίρους 
ΤΠ οΠο0]. σικῆς, Ποτν] 105 ἰσοσιροίας [αὉ- 
Πῖεοῖ νοϊαεγαπε: σωτηρίως ἐχ νετῆοπα 
Ατοτῖηὶ δά!εῖνιῖ ρα ρΕ Μιάεταγ τὸ- 
σοηάϊτατα αἰϊφαοά νοραραϊαπι ἰαΐθτα 
ἴῃ νἱτῖο ἀρετῖο. 

δρ. ΙΧ... ᾿-: 
Τρ, ὁ Σιμ. εἶπεν. 

ἐπιμκέλειωί γε) Ἐχ ϑιοῦξδθο ῥ. 320. 
δῇ ατηῇ γε. φαοά ἰδ] ετἰατα Οοάεχ Ρὰ- 
τὶ πὸ ἃ στοιῖο σοπηραᾶτγαῖαβ ἀδξ. 

2. διδώσκειν)] Εχ 5ῖοῦξεο τε δα άϊάϊξ 
Ζειηςθ, αοἱ εἰ [εᾳαξηβ ἐξεργαξόμενον 
᾿πάς αἰατηῆι ἴῃ Ιοσυτη ἢπιρ)]οβ ναοῖς 
ὈΪ. Οοπημοβίαππι δῃηοΐανὶ δια τῇ πλᾶγσ 
ξο ϑῖερῃ. ἐξαρχόμενον ταᾶτρο ΝΊ ΠΟΙ, 

αὕτη μὲν ἡ) Ατεσαϊαὰπὶ εχ ϑιοῦεθο 
αὐἀάϊάϊς Ζεαηε, ημαπὶ Ὠδδεῖ ετίατα 
(οά. Γἰρῦ, εἰ πηᾶγρὸ ΨΠοΙ, 

πὸν----υτοιοῦνσα ͵ Σῦ Οοά, Ῥατγ, ϑιεοῦδεὶ. 
σῶν ἰνδεῶς τι ποιούντων, 

3, σὸν ἀνάγκης δεόμενον] Λιεουϊαπὶ 
αἀάεπάμπι εξ τςξὶϊε οεηζαὶϊς ϑιορῃᾶ- 

εἶπεν ὃ Σιμ. Οοά, 



σὰ ρ. 

΄ ιε 7 

τροστώκτεον εἰνῶι κολάζειν, 

ΙΧ. 229 

τὸ δὲ τὰ ϑλω ὠποδιδόνωι 
᾽ 4.» ΄ ς Ν “Ὁ “τὶ 9) "» 

δὲ αὑτοῦ ποιητέον. Ὥς δὲ ταῦτω καλῶς ἔχει, μωρτυρει 
Ν 

τὼ γιγνόμενω. Καὶ γὰρ ὅτων χοροὺς ἡμῶν βουλώμεϑα 4 

ὠγωνίζεσϑιι, ἀϑλω μὲν ὁ ἄρχων προτίϑησιν, ὠϑροίξειν 

δὲ αὐτοὺς τοροστέτωκτωι χορηγόϊς, καὶ ἄλλοις διδώσκειν, 
Ν ͵ὔ ΄ »" 3 »"» -Ὁ 

ϑόωι ὠναγκήν προστιθέναι τοις ἐνδεῶς τι σοίουσιν. Οὐ»- 
ἘΜΠΕ ΑΑν 5 7 Ν δ σνὰ διὰ “ Υ 3. Ὁ 

Οὺν εὐθὺς εν τουτοῖς Τὸ μέν ἐπιχῶρι ἐὼ τοῦ ὠθχοντος εγε- 

ἃς 3 ἄν τς ἶ 
νετο, τὼ δὲ ἀντίτυπω δ ἄλλων. 

. ͵ὕ 

Τί οὖν κωλύει καὶ 8 
4 . ἘΝ “ ͵ὔ ͵ ν 

τὠλλὼώ τῶ πολιτιίκὼ οὑτῶω περαίνεστται ; διήρηνται μεν 
ὮΝ - ε “ « Ἃ Ὅν Ν ε δ Ν 

γαρ ὡπῶώσωι ὧἱ πόλεις αἱ μὲν κωατῶ φυλας, αἱ δὲ κατὰ 
ς γ 5 τι μοίρας, αἱ δὲ κατὰ λόχους' καὶ ἄρχοντες εφ᾽ ἑκάστῳ 

48 » ͵΄Ζ 2 »Ὃ΄ ΕΣ Ἄν ἊΨ -ὔ »“᾿ 

μέρει εφεστηκωσιν" οὐκοὺν εἴ τις καὶ τούτοις, ὠσπερ τοις ἢ 
»"᾿ ΕῚ ,, 3 7 

χοροῖς, ὦθϑλω τροτιϑ εἴη καὶ εὐοπλίας, καὶ εὐταξίας, καὶ 
ε “ 3 “»"" - » ΄7) ͵7 -“ 

ἱππικῆς, καὶ ἀλκῆς τῆς ἐν πολέμω, καὶ δικαιοσύνης τῆς 
3 ἌΝ ΝΗ -» , ἸΣ ΄ 

ἐν συμβολαίοις, εἰκὸς καὶ ταῦτω πάντα διὼ φιλονεικίαν 
7 ᾽ »"-72- 

εὐτόνως ἀσκέσϑωι. Καὶ 
Ν᾿ Ν "4 « ΤΡ ΤΟ 4. ἢ 

νωὶ μὼ Δίω ορμῶντὸ Ὑ ἀν 

ϑᾶττον, ὅποι δέοι, τιμῆς ὀρεγόμενοι, καὶ χρήματω ϑᾶσσον 
ὃ. 3 ΡΝ κα 7 

ὧν εἰσῴεροιεν, ὁπότε τούτου 

τὰ, Οσυἱ παγῖο Ππυουίαας ΟὈςετηρετᾶ- 
νἱς, πῆ φυοὰ ΜΝ εἶκε πὸ μὲν ρεγίπετα 
δὰ χολάξειν, ποπ δὰ δεόμενον Δατη οΠΪζ. 
Θεπίθητδηι εαημάεπιὶ ποίξεσ ργοροίαϊς 
ἴῃ Ογτορ. νἱϊϊ. 1, 18. ΜΠ]. 2», 27. 

δἰ αὑτοῦ] Ἑάὰά. νεῖι. δ αὐσοῦ, 81ο- 
Ῥφι5 δ ἑαυτοῦ. 

4. ἡμῖν βουλώμεθα) ϑιοῦεεις β. ἧἡ- 
μῖν ἀαῖ, ὁ ἄρχων ἊΝ εἰ(κῖο εξ ἰάθη 
Οαπὶ ἀγωνοϑέτη" ταὶ ε τηδρ ταις 
15», 41 ἴδοσγα οὰπῃ ΟΠ οΥ5 ουταῖ. 

ἐσίχαρ Ἐκ ϑῖοθϑο ἐπι χάριτα--- τὰ 
δαίοινε Ζοαπε, ηυοά εἰ Οοά. [ΓΊρί. 
ΒδΌετα νἱάδταγ, εἴ ᾿ρίε πλδρὶβ ρσοθο. 

5. πολιτικὰ] (οή. Εἰρί, κωλυτικὰ 

ουτὰ εἀά, νεῖ, Ψεγαπη ἀεξάϊε ὅ51ο- 
Ὀερυβ. 

κατὰ μοίρας] ιάεῖατν μόρας ἴστι- 
Ῥοπάστῃ. Τεἰοτρτῖο οἰνίατα ἴῃ μόρας 
αϊξ Τδοοηΐοα, οἱ ποίαπῃ : [1 ἴῃ 
φυλὰς ἴαϊς Ατιοα ; τετεα κατὰ λόχους 
ὙΠερθαποαση εἰ Ατρίνογαπ ἔαϊς, οἱ 
ρραᾶγει ἐχ Ἡε]]θηϊοὶβ νἱ. 4,13. ν]]. 

ἂ »ὕ Ν » 7 

καιρὸς εἴη, καὶ (τὸ πάντων 

2.4. Ῥεγίπυϊς ἤθος ἀδίοτιριϊο πῸΠ 
Το] πὶ δὰ πιυπεῖὰ οἰνί ατῇ οἰν}}18, {εὰ 
εἴἰατη δὰ ὈΕ]]ϊοα. Μεχηογαῖ επὶπὶ Χε- 
ΠΟΡΠοη ἴῃ Ηε]δηϊοῖβ φυλὰς Ατισαα, 
ὉδῚ οτάϊπογῃ Ἔχεγοϊὰ5 Αἰοὶ επδτγαῖ. 

6. «οῖς χοροῖς) Ματῖρο ΨΠΠ]οΙΐ. Πᾶ- 
Ῥεῖ ἐπὶ χοροῖς. 

καὶ εὐοπλίας ϑιοῦθοιι5 Ιοσυτα ἴδ 
Ῥοίαϊς εὐταξίας καὶ εὐοπλίας ἱππικῆς 
καὶ ἀλκῆς ἐν πολέμῳ καὶ δικαιοσύνης ἐν 
σοῖς συμβολαίοις (ἴῃ τοχίὰ εξ συμβό-' 
λοις) ---- φιλονεικίας. 

ἡ. ναὶ μὰ Δία] ϑιοῦθεριιβ νὴ Δία. 
ὁρμῷνπτό γ᾽ ἄν] ϑ8ῖ. εχ 7 αητῖπᾶ, 

σοά. [ἡρῖ. εἰ ϑίοῦθο {οτρῆ. Ψυϊρο 
Ραποαϊα γε ἀεεᾷ. 

ὅσοι] ϑιοθεθουβ ὅσον ἀδὶ ΟὙΠῚ ΠΊΔΓ- 
δἰπα ΨΊΠοΙ, 

ϑᾶσσον ἄν εἰσφέροιεν)] ϑιοΌδου5. 9ᾶσ- 
σον ἄν εἰσφέροινσο' πὰς ἄν δαϊοϊνὶ, 
ϑέῶτσον (οὰ. [ἰρί, 

τοάντων μὲν] ϑοτὶρῆ μὲν, αἱ νυ]θο 
Ἰορίτατ γεν οἰἢ δὲ {ξααθηὴ5 ποη μᾶθοξ' 

Ω2 



536 ΗΙΒΒΟΝΙ5 
Ἁ Ψν Ἀν « , 3, 

μὲν χρησιμώτατον, ἥκιστω δὲ εἰθισμένον διῶ, ζδιλονεικίαφ: 
7 ε 7 5. ΣΝ ΕΝ -- ᾽ 4. », Ἅ . 

πράσσεσϑαι) ἡ γεωργίω ὠὐτή ὧν πολὺ ἐπιδοίη, εἰτις. 
79. 39 7 δ'8ὺ Ν Ν Ἂς Ρ', » 7 

ὠὥλωῳ προτιλείη κατ ὠγροὺς ἡ Κωτῶ κωμῴς τοις κονλ--. 
.Ν “ Ψ, ΄ ν - » »“»"ἪΏ Ως 

λιστῶ τήν γῆν ἐζεργωζομένοις, κωὶ τοῖς εἰς τουτὸ τῶν 7πο-. 

λιτῶν ἐῤῥωμένως τρεπομένοις ττολλῷ ὧν ἀγωϑθὸν περαίνοι- 
Ν᾿ ἥν ς ψ, ", ἀπ,λι ΝΣ ͵ 

ϑ.το, Καὶ γῶρ αἱ πρόσοδοι αὔξοιντ ὧν, κωὶ ἤ σωφροσύνη. 
Ἂς “ Ἂς “,νΣ 7 - Ν ν 

πολυ μώλλον συν τῇ Φσιχολίον συμπωρομώρτοι. Καὶ μήν 

Εἰ δὲ καὶ. 
5 ͵ 3 "-“- ͵΄ ΄ ὃν ε »Ἢ ΑΘ 

εἐμπορίώ ὠῷελει τι πόλιν, τιμώμενος ὧν ὁ πλειστῶ τοῦτο͵ 

“΄ »"ο- » "»- ᾽ ͵7 

0 κωκουργίωι Ὑε ἥσσον τοῖς ἐνεργοις εμιύοντωι. 

»“ πὴ νΨ 7, ΕΝ , " ,ὕ Ε Ν Α, ποιῶν καὶ ἐμπόρους ἂν πλείους ἀγείροι. Ἐ δὲ Φανερὸν. 
᾿ἤ -“ ε τ Α 7 "» ΕΣ ᾿ Ἄς 

γένοιτο, ὅτι καὶ ὁ πρόσοδον τινὼ ἄλυπον ἐξευρίσκων τή 
κκ ᾿ς 3 “ ΕΝ « ΄ ᾽ "-“ 

10 πόλει τιμήσεται, οὐδ αὕτη ἂν ἡ σκέψις ὠργόοιτο. Ὥς 
Ν ᾿ς » »Ἂ " ᾿ς 7 » Ἁ ,, “ ᾿ 

δὲ συνελόντι εἰπέν, εἰ καὶ κατὰ πάντων εμῷανες εἰή, ὁτι 
ΠῚ 94 ᾽ ᾿ Ά ᾽ ΓΝ Ω ἃς Ἷ 

ὁ ὥγωσον τί εἰσηγούμενος οὐκ ὠτιμήτος ἐστῶι, πολλοὺς. 
3. -»" δῷ 3, "»εο Ν »-ο-Ὁ-΄ 

ὧν καὶ τοῦτο ἐζορμήσειεν ἔργον ποιέσϑωι τὸ σκοπεῖν τι 
5 ,ὔὕ “ -“ »"Ἅ Σ ΄, 

ἀγαθόν. Καὶ ὅταν γε πολλόὶς σερὶ τῶν ὠφελίμων μέλῃ,. 
Ε 7 ον »" ᾽ "»" 

11 ἀνώγκή, εὑρίσκεσϑ' οἱ τε μῶλλον καὶ ἐπιτελέισθαι. Ἐἰ, 

δὲ φοβῇ, ὦ ἹἹέρων, μὴ ἐν πολλοῖς ἄϑιλων τροτεϑειμένων͵ 

400 τεξεγαίασ, εἴ γε ποίίΐοπε ποη [χᾷ 
Ροῆπίαυτῃ ἤτ. 

γεωργία αὐτὴ} ϑιοῦεοὶ καὶ αὐτὴ 
Ρἰασαῖϊς Βίθρῃδηο. ἀεῖπάς ἥ τις ὅϑλα 
Ορα, Πὶρῇ. τοῖς μάλισσα τὴν γῆν ϑιο- 
Ῥερυβ. Ροῆδα προτρεσομένοις ἐἰατ τπᾶτ- 
ξο ΨηΠΠοῖ, Οεδτεγα πὶ παγγαῖίο Ρ] υἴατ- 
οἤὶ ἴη Αρορῆτῃ. Ἀέραπ Ρ. 89. ἄϊσηα 
εἰ αὐυδὸ ἢὰς τοίοταταν 48 σείοπο ΕΠ ε- 
ΤΟῊ 5. ἔτγαίτα - ἐξ ξῆγε δὲ τρλλάκις σοὺς 

Συρακουσίους ὡς ἐπὶ σερασείαν καὶ φυ- 

σείων, ὅπως ἥ 7Σ χώρα βελτίων γένηται 

γεωργουμένη καὶ μὴ χείρους αὐτοὶ σχο- 
λάζοντες. 

8, συμπαφρομαρτο) Βαά, ναῖε. συρ- 
παρομαρτει. 

9. ὁ πλεῖστα τοῦτο ποιῶν] Εὔἤπε ὁ 
ἐμπτορενήμενος ὃ ἢ ὁ πλεῖστα ὠφελῶν ̓ 

ἀργοῖτο} Νοη οεῇάδνετίτ, [εἀ ἔτα- 
ἔζαϑ οἰ νίτατῖ νατῖος αβδτος, ΓΠετατ Ραί- 
Ὦνο ποξετ εἰατη ἴῃ Ογὐτορ. ἴΪν, 3» 3- 
γῆ ἀμεληϑεῖσα καὶ ἐξαργηθεῖσα εξ ἴῃ 
Ῥιαίαγοι 110 6}}Ὸ0 ἀς ᾿ἰετούαπὶ εἀὰ- 
ολιίρπα οἂρ. ἱν. 

το. ἀτίμητος) Ματρο ΨΊ]οΙ, ἄτι- 
μη; παῦοῖ ρε]υ5. 

σὸ σκοπεῖν τι] ϑιοθεοὶ στὸ σκοπεῖσθαι 
οαπὶ ΝΥ εἸἤο τεοορὶς Βασδίμ5, τγαϊεοὶξ 
Ζειπε, τηράϊθο ἔογιηθο νογΌϊ τατοπεῖι. 
ΠΑΡ εΠπ5 ; ἀκ σαηττῖνο ἀγίοα! πόα ο0- 
διαῦαι, Ψαϊσαίατη τοῦ 0]}1]Ο πηοάο 
(ἐγγὶ ἀεθορατ. Αὐτίσυϊυς ἐπὶ πὶ Ὁ ὁ- 
ταϊτὰτγ, αὐ τη. Μίθπηου, ᾿ἴν τὸς 6. ἀξ 
πη δοάςπι σα σα πὶ ἔργον σοΠ]Π σα πάας 
εἴαῖ, ᾿ιοίταγ εηΐ πὶ σοῦσο ἔργον ποιοῦ- 
(αι νεὶ ἔχω, ποῇ σούσου, 

μέλῃ) Βαά, νοῖῖ. μέλλη. ἘΒεδῆατπα 
εἰ ετἴαπι ἴῃ τηαγοσίπα ΨΠ]οΙ. Οεία- 
ταῦι ϑιοθεθι5 ὅτων σόολλοῖς ΟΥΩΪΠῸ ἰπ-᾿ 
ΠῚ: γε ἀαῖ, ὧὐ ἀεϊπάς εὑρίσκεσθαι 
μᾶλλον, οτη Ὁ σε. ϑὅαρτα νἱϊ, 9. ὅταν" 
γε Πιηἶτεν εἴ. τ 

ἐσιτελεῖσγαι!] Ἐαά νεῖ, σαπὶ Οσά. 
Τἰρί. ἐσιμελεῖσϑαι. ΑἸτοεατη νετεῖς Α-τ 
τοιτίπαϑ εἴ εχ ϑτοῦθθο δάζοϊν ΡΩΝ 
Πα ἰπ αἰΐζογα δάϊτίοπα, ἐ 

τι. ἐν πολλοῖς) Με ργθοτηῖα ργοτο 
Ῥοποηάδ, ποη ἴῃ τυ ἰτ9 ἀΐσοτα θη τ" 



"ΟΑΛΦΙ ΧΙ 5537 

᾿ Ν ᾽, , νι »᾿ ΩΣ Ρ ᾽ 
πολλοὶ δαπάνωι γιγνωντῶ!ι, ἐνγοησον, ὁΤί οὐκ ἐστὶν ἐμυπο- 

Ἃ ὦ 327 57 ᾽ “ο΄ 

ρεύματα λυσιτελέστερω, ἡ ὑσὼ ἄνθρωποι ἄϑιλων ὠνοῦν- 
ε “ ) « "-Ὁ Ν » Ε »“Ὕ « Ἂς 

τῶι. Ορῶς ἐν ἱππικοῖς καὶ χορήγικοις ὠὙγωσιν ὡς μίκρῶ 
Ἂς 

ἄϑλω μεγάλας δαπάνας καὶ ττολλοὺς πόνους καὶ πολ- 
«Ἢ ᾽ 3 ,ὔ 5 ΄ 

λὰς ἐπιμελείας ἐξάγεται ἀνϑρώπων ; 

ΟΑΡΟΌΤ Χ. 
δ οἶς δέ Θὰ 3 Ν » Ν εἰ , 

ΚΑΙ ὁ Ἵερων εἶπεν, ἀλλῶὼ ταυτῷ μέν, ὦ Σιμωνίδη,} 

καλῶς μοι δοκεῖς λέγειν" περὶ δὲ τῶν μισϑοφόρων ἔχεις 
» »“΄-΄ « -Ὁ 5 ᾽ ΕΣ ΄ 

τι εἰπεῖν, ὡς μὴ μισεῖσθαι δὲ αὐτούς ; ἡ λέγεις, ὡς Φι- 

λίαν κτησάμενος ἄρχων οὐδὲν ἔτ, δεήσεται δορυφόρων ; 

Ναὶ μὰ Δία, εἶπεν ὁ Σιμωνίδης, δεήσεται μὲν οὖν. Οἶδα 2 

γὰρ, ὅτι ὥσπερ ἐν ἵπποις, οὕτω καὶ ἐν ἀνζγρώποις τισὶν 

ἐγγίγνετωι, ὕσω ὧν ἔκπλεω τῶ δέοντω ἔχωσι, τοσούτῳ 
ε «ἡ ἘΡ Ἄ, λ Ξ ᾽ὕ “ ΕΝ 

ὑβριστοτέροις εγὼ. ους μὲν οὖν τοιουτοὰς μῶλλον ὧν 3 

σωφρρονίζοι ὁ ἀπὸ τῶν δορυφόρων φόβος. 
᾿ -“ Ε] Ε] » Ν Ε » “-“-Ὁ 3 Ἄ 

κὠγωϑθῶς ἀπ οὐδενὸς ἄν μοι δοκεῖς τοσαὕτω ὠφελήματω 

Τόςς δὲ καλόδις 

παρασχεῖν, ὅσω ἀπὸ τῶν μισϑοφόρων. Τρέζφεις μὲν γὰρ 4 

δήπου καὶ σὺ αὐτοὺς σαυτῷ Φύλακως" ἤδη δὲ πολλοὶ 

καὶ δεσπότωι βία ὑπὸ τῶν δούλων ἀπέϑανον. ἘΪ οὖν ἕν 

πρῶτον τοῦτ᾽ εἴη τῶν τυροστεταγμένων τοῖς μεισϑοφόροις, 

ὡς πάντων ὄντας δορυφόρους τῶν πολιτῶν βοηϑεν πᾶσιν, 

ἄν τι τοιοῦτον αἰσϑώνωνται" ... γίγνονται δέ που, ὡς 
3 Α "“" 3 4 » ἈΦ᾿ 

πάντες ἐπιστάμεϑω, κωκουργοι ἐν πόλεσιν" εἰ οὖν καὶ 

Ῥῆοπ νοϊυϊα : ΡΥθρο πιο πη ἱρὰ 
ἀεϊεπάδτπῃ σςεπίεο. 

λυσιτελέστερα) Νίετοεϑ ν]]ἸογῈ5 γεξὶς 
Ἐχαίΐταβ νετεῖτ. 

2. ἔκπλεω) Οοά, Τλρῖ, ἔκπλεα, 
3. ἀπ᾽ οὐδενὸς ἄν] ΨΥ εἰΠκίο αὖ [οτ]- 

Ῥεπάμσπῃ νἱἀεθαῖυγ ; (εἀ νεγθαηὶ τῦάὰ- 
φασχεῖν πεσοίατιο δάἀ]υπέϊα τη Παθαῖ 
ἄν, Ὧας αυἱάοτη Πραϊβοαιίοπο. 

4. αἰσϑάνωνται" ...} [δουηβ ἢ- 

δπσσι ἀρροΐαϊ! ὑ ει κε, 15. ἀροάος- 
ἢ5 ἀξ ἔδγνὶβ ἐεάϊτοῇβ οὐ α εἰ ; ηἰῆ 
γε}}15 κακούργους ἀξ 1}}}8 Ἰπτεγρτείδτϊ 
σατῃ [πιογργθιϊ 5 τε} φαῖβ, αὶ γοτθᾷ 
γίγνονται----“όλεσιν ῬατΕΠΙΠ δῇ ἱποϊαίε- 

ταῦ. Αἱ ᾿ῖὰ και πατὴ καὶ δὲ ρίδης 
οὔοίατα εἴ ἴπατ16. Οείεπιπῃ δούλους 8 
κακούργοις ὩτΑ  τεΥ ἀϊβίηραιϊς ποῖεῖ 
Γαρτᾷ Τρ. ἦν. 1εξὶ. 3. Ῥαυΐο δηῖες 
ἅπασιν ἀαΐ τηᾶγρο Υ οἱ, 

α4 
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7 ᾿Ἃ --ν δ ἈΝ ον Ἰδέ ΓΟ ψονς, 

τουτοὺς φυλάττειν εἰεν τετώγ μένοι, κωὶ τοῦτ ὧν εἰθειεν ὑπ᾿ 
20. ν » 7 Ν ν 7 ἣν "»-" ΕῚ » ΄': ς 

δ αὐτῶν ὠφελουμενοι. Προς δὲ τούτοις, καὶ τοῖς ἐν τὴ χωρῶ. 
3 7 ΄ κ ἊΝ " : ζῶ Ἂ, 

εργάτωις καὶ κτήνεσιν οὗτοι ὧν εἰκότως καὶ Θάρσος κωι 
3 7 ͵7 7 ὦ « ΄7ὕ ᾿Ὶ »-5-) 

ὠσῷωαλειαν δύνωιντο μαώλιστω πωρεχείν, ὁμοίως μὲν τοῖς 
»" ». « Ψ, ᾿ “ » ἊἋ. ΧΝ ΄ ε 2 

σοῖς ἰδίοις, ομοίως δὲ τοῖς ἀνὼ τὴν χώρων. ΙἹκωνοί γε 
Ἂ΄ ᾽ Ν ΄ - 7 ᾿ὰν Ε 

μῆν εἰσὶ καὶ σχολὴν πωρεχεῖν τοῖς πολίτωις τῶν ἰδίων 
᾽ “ ΝΝ ἣ Ν λ 7 

6 ἐπιμελέσθαι, τὼ ἐπίκαιρω Φυλώσσοντες. ΤΠρὸς δὲ τού- 
7 3 7 ΄ - 7 

τοις, καὶ πολεμίων ἐφόδους κρυφαίως καὶ ἐξαπιναίως 
ς ͵΄ Υ΄ς ΄ ὮΝ 7 "-»“- ΝΗ » 

τίνες ετοιμμότεροι ἤ προαισϑέσϑοι ἡ κωλύσαι τῶν ἀεὶ εν 
. ΕἾ Ἂς Ὁ» ΕἸ ἝἜ " ἘΆΨᾳ{ 

ὁπλοῖς τε ὄντῶν καὶ συντετωγμένων ; ὡλλώ μήν Καὶ εν 
»" 7 » 3 ΄ γ. 

Τῇ στρατειοῦ τί ἐστιν ὠφελιμώτερον πολίταις μισϑοῷο- 
7 Ν "»“" ᾿ 

θων ; τούτους γῶρ προπόνειν, καὶ προκινδυνεύειν, καὶ προ- 
΄ ᾽ Ἂν ς ͵ὔ ΟΣ ἊΣ πὴ ν ΄ 

7 φυλάττειν εἰκὸς ἐτοιμοτάτους εἶναι. Τὰς δι ὠγχίτερμο- 
7 » ΓΒΑ Ἂ Ν ᾽ δι  ῊΡὋἷἜἠ "7 ν 

γως πολεῖς οὐκ ἀνογ κή διῶ τοὺς ἀξὶ ἐν ὅπλοις ὄντως, καὶ 
ἤ »ἢ ͵7ὔ » " ς ᾿ς οὔ Ν 

εἰρηνής μαλιστῶ ἐπιθυμεῖν ; οἱ Ὑῶρ συντεταγμένοι κωὶ 
““᾽ ͵ 7 7 " »οὉο- 

σώζειν τὼ τῶν φίλων μάλιστω, καὶ σφάλλειν. τὰ τῶν 
7 ν΄ .«“ Ἀ “ ὃ ὧν» 

8 πολεμίων δύναιντ᾽ ἄν. Ὅταν γε μὴν γνωσιν οἱ πολιτῶι, 
-“ὔ “ Ν Ν » ἂλ “» Ν ν Ε » 

ὁτέ οὑτοί κωκὸν μεν οὐδὲν ποιοῦσι τὸν μήδὲν ἀδικοῦντα, 
Ἂς Ἁ "»"- ΄ εν "» Ἀ 

τοὺς δὲ κωκουργειν βουλομένους κωλύουσι, βοηϑοῦσι δὲ 
»“ » »,' -»"» δ Ἃ 7 “Ὁ 

τοῖς ἀδικουμένοις, προνοουσι δὲ καὶ προκινδυνεύουσι τῶν πο- 
»"Ἢ »"» » ᾽ " Ν ΄“ 5 7 .“, 

λίτῶν, πως οὐκ ὠνωγκη και δαπωνῶν εἰς τούτους ἥδιστα; 
΄ » » 323. Ζ7 - ,7ὕ 7 

τρεῷουσι γοὺν καὶ ἰδίῳ ἐπὶ μείοσι τούτων Φυλωκας. 

καὶ σοῦτ᾽ ἄν] Μάατγρο ΨΠΠοΙ, καὶ σι 

ἂν ἀαι. 
5. σῶν ἰδίων] ἙΔά, νεῖξ. σατα Οοά, 

11 ρ΄. σῶν ἰδιωτῶν, ηαοὰ ἴῃ καὶ τῶν σὼν 
ἡδίων ταυταρδε Βεοάξειϑ. 

ἐπίκαιρα) Βτοάβριιβ δἰ τππὰθ πη 6 ΠΊΟ- 
ται ἐπικαίρια. Οοά. Τἰρῇ. ἐπίκηρα ἃ 
Ρτιπγᾶ τηδηὰ Γοτργατη δεῖ. 

6. ἐν τῇ στρατείᾳ ΕάΔα, νεῖί. σσρώ- 
σιᾷ. ηποά τηυτϊαν! ᾿εοποίανίο δυέζοτα 
Ζευμα. Εφυϊάεπι Οοά, [ἰρί, ἐοπρει- 
ἕβτη ἐν στρατιᾷ Ἀπῖοα Ργοῦο. Ατισα- 

1ὰ5 Πῖσ εξ ᾿π 115. δὶς ἔαρτα νἱ. 9. 
ἡμεῖς γε ὅτων ὦμεν ἐν σπρατιᾷ, 

γ. Τὰς δ᾽ ἀγχισέρμονας) Ἐχ νεγῆο- 
πα Ατεχίηὶ, οβάά, ϑιερῃδηὶ δὲ γεβίταϊς 
Ζεαπε, οὐ πὶ ἴῃ εαά. νεῖτ. εἰ (οά. 
1λρί. Βτοάδθιβ σὰς δε----πῶς οὐκ ἀνάγκη 

Βειτηδηᾶπῃ ᾿δέτϊοπειῃ εἴς αἷξ. 
ἐν ὅσ’λοι:)] Μᾷαισο ϑίερῇ. ἐνόπλους. 
σὰ τῶν φίλων] Ρτίοτεπη αγιϊσαϊι πῇ 

οτηϊταπε εἀά. νεῖ, {εἀ Παδεὲ οξίατα 
ταᾶτρο νΙΠοΙ, 
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ΟΑΡΎ ΣΧ. 
᾿ ᾿ ἊΝ ΄ γ» Ἀν» » “» 2 7 ϑ᾽ »"Σ΄ 

ΧΡῊ δὲ, ὦ Ἵερων, οὐδ᾽ ἀπὸ τῶν ἰδίων κτημώτων ὀκνεῖν 1 
“ Ε Ν Ν ᾽ Ψ 

δωπανῶν εἰς τὸ κοινὸν ὡγουϑόν. Καὶ γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ 
᾿ὶς Ε Ν ᾿ 5» » »" " ν.“ δ’ -» 

τῶ εἰς τὴν πόλιν ὠνωλούμνενον μώλλον εἰς τὸ δέον τελέσθαι 
ἊΝ ἧς ν ᾽ 7 ςἃ -Ὡς.- 

ἢ τῶ εἰς τὸ ἰδίον ἀνδοὶ τυράννῳ. Καϑ᾽ ἕν δ᾽ ἕκαστον 2 
Ὁ ᾽ ε 7 Ζ 

σκοπῶμεν. «Οἰκίαν πότερον ὑπερβωλλούση δαπάνη κε- 
Ψ, »“ Φ ΔΑ ͵͵ 357 ΄ Ἂ 

καλλωπισμενην μώλλον ἡγή κόσμον ὧν σοί πωρεχείν, ἡ 
φ ΝῚ 7 ͵ 7 Ν »“ Ν Ψ, 

πᾶσαν τὴν πόλιν τειχεσὶ τε καὶ νώοις κ͵ὶ πωραστῶσι 
» ἐν [ ΄ « ᾿ 

καὶ ἀγοραῖς καὶ λιμέσι κατεσκευασμένην; Ὅπλοις δὲ 3 
7 -“ Ω δὶς ΄ 

πότερον τοῖς ἐκπαγλοτάτοις ὡυτὸς κωτωκεκοσμήμενος δει-- 
Ξ ᾿ ΄ »“ ΄ὕ ΩΝ Ψῃ 7ὕ “ ».32 

γοτέρος ὧν Φωίνοιο τοις πολεμίοις, ἡ τῆς πόλεως ὑλής ευό-- 
“7 ᾽ν ΄ ν᾿. »“ 7 

σγλου σοι ουσῆς ; Προσόδους δὲ ποτερως ὧν δοκέις πλείονως 4 
Ἁ ᾽ τς Ἃς ὦ αν » 2 τ δῇ Ἂ » Ἕ 

γίγνεσθαι, εἰ τῶ σῶ ἰδία μόνον ἐνεργῶ ἔχοις, ἡ εἰ τῶ 
7 “». »" ΄ Ε 3 Ν Ὧ" Ν 

σάντων τῶν πολιτῶν μεμηχανημενος εἴης ἐνεργῶ εἰνῶι; Το 5 
λ ͵] 7 Ψ ΄, 

δὲ πάντων κάλλιστον καὶ μεγωλοπρεπέστωτον νομιζόμενον 
- 3 ΄ ε ἊΨ δ -“ ͵ 

εἰνου! ἐπιτήδευμω, ὡρμιατοτροφίαν, ποτερως ὧν δοκεῖς μώ- 
-“ Ε ἸΜΆΡΣ »-»" » Ὡς Ἣἑ ὧθ , “ 

λιστῶ κοσμεῖν, εἰ ὠὑτὸς ὥλειστω τῶν Ἑλλήνων ὠὡρμώτῶ 
, ΄ 5» Ν ͵7 ΕΝ αι "“ 

τρέφοις τε, καὶ πέμποις εἰς τὰς πανηγύρεις, ἡ εἰ εκ τῆς 
΄ “ ΧΙ ΄ ϑ᾽ ἴον δ δ “ 

πόλεως πλειστοι μὲν ἐπποτρόζοι εἰεν, πλείστοι δ ὡγωνι-- 
-“ ᾿ ΄ -» ͵7 “ “ 

ᾧιντο; γεκιεῶν δὲ πότερω δοκεῖς κάλλιον εἶνωι ὠρμῶτος 

2. παρωστάσι] ῬΟΊΊχ νἱῖ. 27. Ρὰ- 
ἰαἴαγ εχ ἢ. 1. παραστάδας ᾿ἱπιετρτγειατγὶ 
ἐξέδρας. 5εά [δὲ ΠΌΤ] νείετεβ παστάδας 
πονηϊηαπί, δἴηπμε οπηηΐηο παης ἰο- 
οὐπὶ ἰὈΪ ταῖριοἱ παραὶ Ετὐπθῆϊ, ααὰϊ 
σπαστάσι Ὠϊο Γοτ' Βεπά πὶ σείει. Ψα]- 
Βαίδτηῃ ἰοδεοηθηι ἀδίεηάογα [ἀτασεθας 
Ὑνεῖκε, (εὰ ἐς πΠ σοηῃ]εξλαταβ. ΠΟΙ 
ἴτας, Παραστάδες ἴῃ Ιοοο ΒΕ ΤΙ ρ  ἀΪ5 
Ῥῃαη. 418. ἀκ Τοτίθιι5 φάϊαπη ἀϊοιη- 
ἴα : εἴ ἴπ Ἰἰοοὶβ ΝΊΓΓΑΝ.Ι ἢ. 1. ναὸς ἐν 
σπαραστάσιν ἀϊοϊταγ, 4ἱ ᾿Δ{}Ππ|5 τοτα- 
Ρ᾽τη δαὶ 2: αγίς, ΕΘ ἀπο ἴεὰ 
ταραστάώδες οἰπραηξ υττίηηθε. ΟΕἸ]ρ6 
οἤίατη γε] ἰπιγοίτα πα. ΘΙ ΠῚ ἰΓοΥ σαρα- 
στατικὴ Νιϊτανίο αἰαγραίωτ ς πες ἃ]- 
Ἰὰ9 εἐχῖας Ἰοσὰβ, Ὁ] σαραστὰς οΥΠᾶ- 
τηθηΐμτη. νεὶ ρατίετη δάϊεέϊαπη ἰοοο 
Ργναῖο νὸὶ μα ]ϊοο ἤρηϊῆσει ἐχῖτγα 
ἴογαϑ, [βἰῖασ ἢ, 1, ῥτϑοίεγο ἰθδιϊοη τὰ 

πασπάσι, οἴ Ἰπίε Πρὸ Ῥοτγίϊσαβ, ἱπρτὶ- 
ΓῚ15 685, 4188 ἔογὶ5 γθθοογαπη δα) πρὶ 
Το] θαπι, τεῆε δἕϊατῃ  τγανίο ν. 1. εἴ 
αυϊάεπι ἀρ] ῖςε5. (ἢ. εεἰᾶπὶ Ραυΐαπίᾶς 
Ἱ. 24. 

4. ἄν δοκεῖς] 51. εχ σοά. ΓΠρΥ, [οτὶ- 
ΡΗ͂ ρτο δοκῇς Ὀάγθᾶγο. ἄν ρεγείπει δὰ 
γίγνεσθαι, Ηος ᾿ζογαπα βοάδηι διξϊοτα 
ἔεοὶϊ {Γεξὶ, ες. 

ἰδίᾳ] Ἡ. ϑιθρμαπυβ ἔδια τηδ]εραΐ, 
αἰ οΔρ. Χ. 5. εἴ ἰηΐἴτα [εξϊ, 12. Ἰεϊῃ- 
Περ5 ἔχεις εαά. νεῖ. ἀδηϊ. 

α. μώλιστα κοσμεῖν) Μᾶτῖρο 5[ῈΡῃ. 
εἰ ΨΠΠοῖ, στα Πἰῦγο Γρ’, ἀᾶηΐ μᾶλ- 
λον, αυοά ρῥτορίθγατη. 

εἰ αὐπὸς) Ψὶέϊοτι 5 Ηἰεγοπὶς σαγηιῖ- 
πα οεϊοῦταν!τ ΡΙηἀάτα5, 

ἐκ τῆς σόλεως (οά. ΓΙρΡΙ͂, τῆς σῆς 
πόλεως ἀαἴ σπὶ πγγοίπο ΠΟΙ, 

πότερα) Μαγρο ϑιορῇ, τοοτέρᾳ, 
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β 3. «τοῦ φῦ ἐϑι ἮΝ ἘΠ 7 ΥΣ ,ὔ 5 Ἐ Ἀ ᾿ 
ὠρετή, ἡ τοῦλεως, ἧς τποροστωτεύεις, ευδωϊμονι 1 ἔγω μεν 

Ἂς, ἠδὲ ΄ ΚΑν Ὁ δὸοὶ Υ Ν ἰδ ΄ 3. “- 
γάρ οὐδὲ τοροσήκειν ζημιὶ ὠνϑρὶ τυράννῳ πρὸς ἰϑιώτως ὥγω- 

2 "Ὁ Ἀ Ἂς Ε Ν 7 Ε Ν 

γίζεσϑαι. Νικὼν μὲν γῶρ οὐκ ὧν ϑαυμάζοιο, ὡλλώ 
ον“ ε ἢ... πὶ “" 5 Ν ᾽7ὔ ζ΄, 

Φϑονοῖο, ὡς ἀπὸ πολλῶν οἴκων τῶς δωπάνως ποιούμενος" 
΄ .Ν , ,7ὔ -“" π᾿, πὴ Ζ 

ἡ νμζώμενος δ᾽ ὧν πάντων ΒΜΕΕ πὰ νόον. ᾿Αλλ ΤῊΣ 

σοι Φημὶ, ῶ Ἱέρων, πρὸς ἄλλους προστάτας πόλεων τὸν 

ἀγῶνα εἶνωι, ὧν ἐὼν σὺ εὐδαιμονεστάτην τὴν πόλιν, ἧς 

προστατεύεις, παρέχῃς, εὖ ἴσϑε νικῶν τῷ κωλλίστῳ καὶ 
͵7ὔ 3 3 ΄ Ε ΄, δ. »"» 

8 μεγωλοπρεπεστώτω εν ἀνθρώποις ὠὐγωνισμῶτι. Καὶ πρω- 
᾿ 3 Ἂς ΄ Ξ᾿ ΒΩ ΝΣ "»" φὶὸ 

τὸν μεν εὐθὺς κατειργώσμενος ὧν εἰῆς τὸ φιλεῖσθαι υπὸ 
ιν Ε ΄ ο Ν ν. ΤΌΣ. το ΄ 5} Ν 

τῶν ἀρχομένων" οὐ δὴ σὺ ἐπιθυμῶν τυγχάνεις" ἐπείτῶ δὲ 
᾿ς Ν ͵΄ 4 Ν »“" » Ε 7 " χα ᾿ 

τὴν σήν νικὴν οὐκ ὧν εἰς εἰῆ ὁ ἀνωκήρύττων, ὡλλῶ στάντες 
» « » ΕΝ Ν Ν ᾽ ΄ ἄ δ υϑινω 

9 ἄνθρωποι ὑμνοιεν ὧν τήν σήν ὠρετήν. Περίβλεπτος δὲ ὧν, 
᾽ δὰ Δ Γ » 7, » ςς ΚΝ ᾽- 7 

οὐχὶ ὑπὸ ἰδιωτῶν μόνον, ὠὡλλῶ καὶ ὑπὸ πολλῶν πόλεων 
᾿ γονὰς Ν Ν » » 7 ΄ ἃ Ἂν Ἃ 
ἄγωώπωο ὧν, καὶ ϑαυμαστὸὺς οὐκ ἰδία μόνον, ὡλλὼ καὶ 

᾿᾽ ν »" ΕΝ »͵, ἈΠῚ5 7 ἈΝ », -ὕἤ 

10 δημοσία πώρω πᾶσιν ὧν εἰῆής. Καὶ ἐξείη μὲν ὧν σοι ενε-- 
5 3, δ ΄ 7 4 

κεν ἀσφαλείας, εἴ ποι βούλοιο, ϑεωρήσοντι πορεύεσθαι, 
» ͵ ΙΝ ΓΝ ἢ ΄ “Ἢ 7 3 Ν᾽ εἶ ὟΣ 

ἐξείη δ᾽ ἂν αὐτοῦ μένοντι τουτο πράττειν. Ἀεὶ γῶρ ὧν 
Ἂς ιν 7 5, »" τῇ ᾽ Σ ν ΕΣ 

σαρώ σοι πανήγυρις εἴη τῶν βουλομένων ἐπιδεικνύναι, εἴτις 
Ν ᾿Ν Ν ὃν, Ὁ ἌΨΝ., τ Χ ᾿ς ς ά 

τί σοζον, ἡ κῶλον, ἡ ἀγαϑὸν εχϑι, τῶν δὲ καὶ ἐπιθυμούν-- 
ε -“ -“ Χ ΤΕ Ν Ν Ψ ἂν ", 

11τῶν ὑπήρετειν. ἸΙος δὲ ὁ μὲν πώρων σύμμώχος ὧν εἰή 
ε » Χ 3 “ ὃν "ἣν .“ ᾽7ὕ Ν 

σοὶ, ὃ δὲ ἀπὼν ἐπιϑυμοΐη ἂν ἰδεῖν σε. “Ὥστε οὐ μόνον ᾧι- 
“ὦν ΣΝ ᾽ Ἂς ΠΣ εὐ Ὁ ΄ ν" »- 

λόιο ἂν, ὠὡλλὼ καὶ ἐρωο ὑπ᾽ ὠνθρώπων" καὶ τοὺς κωλοὺς 

ἡ. παρέχῃ] Ηος εχ Ἰἴρτο Τἰρῦ. 
Ῥτροῖα] νυ]ραῖο παρέχοις. Εχετηρ]ᾶ 
ορΡίδεινὶ πιοάϊΐ 1ᾳπέϊ! ραγίϊσα]θθ ἐᾶν, 
αξο νυϊσο αθεγαπίαγ, νἱτοία εξ ε- 
δτερία ἀοουῖ α. Ηεγπιάπη. δὰ γῆξε- 
ΓᾺΠῚ Ρ. 787. 

εὖ ἴσϑι νικῶν] Ν᾽ υἱδαίυτη εὖ ἔστ συ πῇ 
Οδητεσο Ν. [μδέξ. ἴ. 13. εἴ ΠβοΠ0]. σοτ- 
σεχὶ, συοά ἀατηηαν! δἰαπὶ Υ ἐπα. 
“ἐν ἀνθρώσοι:] ΑἩ ῥαϊς τῶν ἐν ἀνθ ρώ- 
ποις ἢ ̓επη οἤθηδ5 Οὐαῖ. ρ. 1246. εἄ. 
ἨδΗΚΙΙ : σῶν ἐν ἀνϑιρώσοις ἁπάντων δει- 

νότασον, Ἐοτγπιυ τη ΠΠἰυγαν! ἴῃ [Π- 
ἄϊος Μεγλοτγαθι, ϑοογαῖ. Αἀάε Ογ- 

τΟΡ- 11. 2) 17. 
ὃ. τυώντες ἄνθρω. Ματξο ΨΊΠ]οΙ, 

σπονπες οἱ ἄνθοωστοι ἄδι. 

9. οὐχὶ] (οι. Τρ. οὐχ ἀαΐ, 
το. ϑεωρήσοντι] (σά. Εἰρί, ϑεωρήσων 

σὶ Ταρτα [οτρτατη Παθεῖ. Οῇ Οδρ. 1. 
[εδϊ. 12. Ῥαυϊο δηϊθᾶ εἴ σοὶ [στε π- 
ἄμπιὶ τεξὲς πηιοπιῖς Δ εἰῆζε ρτὸ νὰ]- 
δαῖο εἴσου, 

ὑπηρετεῖν) Ῥάγαγε {ει σοπῆοενε α]1: 
φηϊα {οἰ μη ἀπὲ εἰθρατις απ ΠΟΥΡ ΗΘ Μ79,, 
ψμοα γοῖ Ἴαπι ἤαδεγεμ βαγαΥμ2,), ΘΗ 
φμοά 10 1τι αριίγρμηῃ ἡπάμενῖς ῥάγαγε, 
5ὶο τοῦϊε νν εκε. 
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οὐ πειρῶν, ὠλλὼ πειρώμενον ὑπ᾽ αὐτῶν ὠνέχεσϑαι ἄν σε 
΄ Ν ) ἈΝ 3, δι Ἢ , 

δέοι" Φόβον δὲ οὐκ ἂν ἔχοις, ἀλλ᾽ ἄλλοις πωρέχοις, μήτι 
7 ὌνΣ ἦρε νὰ ΄ " Ἀ «5 

αάϑης" ἑκόντας δὲ τοὺς πειϑομένους ἔχοις ἂν, καὶ ἐϑε- 
ἘΠ “ "»-" " 3 κἷὰ ͵7ὕ 

λουσίως σου προνοουντῶς ϑεῷο ὥν. ἘΠ δέ τις κίνδυνος εἴη, 
3 7 ΄ " Ν ἷς Ζ Ἃ, 7 

οὐ συμμοχους μόνον, ὡλλῶ κωὶ προμώχους καὶ προϑύ-. 
ΘΟ γ δα νὴ “ ΕῚ Ἂ ᾽ ΕῚ 

βίους ὁρῴής ὠν᾽ πολλῶὼν μεν δωρεῶν οἰξιούμενος, οὐκ ὡπο- 
»" εὖ «“ ΤΙ 5 »“ὦμ" ΄ 7 Ν 

ρων δε, ὅτ τούτων ευμίένει μετωδώσεις πῶώντῶς μεν συγ- 
ν 9} » »“ »-Ὁἢ΄᾿ -» 7 Ἃ Ν 

χωϊροντῶς ἔχων ἐπὶ τοῖς σοὶς ὠγωϑοῖς, πάντως δὲ πρὸ 
»“» “ » Δ “ὔ ὦ ΄ 

τῶν σῶν [ἰδίων], ὠσπερ τῶν ἰδ ἰων, μώχομνένους. Θήσαυ- 
7 " 5» ᾽ς ᾿ - -»“" 7 7 

ρούς γε μήν ἔχοις πάντας τοὺς πωρῶ τοῖς Φίλοις σλού-- 
Ἂς "εν Ἔχ, ΘΉ ΥΘΣ 7 Χ ἣν 

τους. ᾿Αλλὰ Θαρῥών, ω Ϊερων, πλούτι(ξ μὲν τοὺς φί- 
Ν Ν »"ὋἭ᾽ Ε ο᾽ ἊΝ , » 

λους σῶώυτον γὙώρ πλουτίεις. Αὔξει δὲ τὴν πόλιν' σωώυτω 
Ν 7 ᾿ ων Χ ΓΤ ͵] 

γώρ δύνωμιν περιώψ εις" κτῶ δὲ ὠὐτὴ συμμώχους, . .- 
' λ ἣν ᾿  Ά Ἂ Ν ὴ Ἂ, 7 « ͵ 

Νόμεζε δὲ τὴν μὲν πατρίθω οἰκον, τοὺς δὲ πολίτας, ἑταί- 
“ Ν ,ὔ ΄ -“ - ᾿ »Ἡ ΟΣ 

ρους" τοὺς δὲ Φιλους, τεχνῶν σεωυτου τοὺς δὲ ποῖδας, ὃ 
Ν ἈΝ Ἂ» Ψ' Ἷ “Ὁ “ Ὁ 

τι περ τήν σήν ψυχήν. Καὶ τούτους πώντως πείρω νικοὺν εὖ 
,Ψ ΕῚ Ἂς Ν Ἂς 7 »“" ἰεἡ »"Ὁ 2 ͵ 

σοίων. Ἑϊών γῶρ τους Φιλους Ἀρωτὴς εὖ ποίων, οὐ μή σοί 
Ψ " ἐν ς ΄ Ν »᾿ “ “ Ύ 

δύνωνται ὠντεχείν οι! πολεμζίοι. Καν τωυτῶ πωώντῶ ποιὴς, εὖ 
3 7 “Ὁ 3 , ͵΄ ͵ ἢ 

ἰσθι πάντων τῶν ἐν ὠνθρώποις κάλλιστον καὶ μωκαριωτῶτον 
»Σ᾿ Ὁ 2 »" Ν 4 ΄ὕ 

κτήμου κεκτήμενος" εὐδωιμονῶν γῶρ ου φϑονηθϑήση. 

εἰ Πυλ ] πὶ ροπίαγω πη ρτὸ ἱπηρεγαῖινο 12. συμμάχους μόνον] (οά. Γρί, 
ΐ παύσασϑε, ἀε αυϊθαβ θγαποκ. δὰ Α- μόνον συμμάχους. 

τῶν σῶν [ἰδίων] ϑεοϊαῇ ἰδίων τΔη- 
αὐδηι [αὐραξξιτι εἰ ᾿πατ16, Θυϊά 6- 
πίστη 60 οραϑβ δγὰῖ" (οπίτγα ἀἰπιπέϊϊο- 
πϑηὶ ρίαηα 10}}1τ, δὲ ἰεπιθητίαπι τὰτ- 
Ῥαῖ. ΑἸΐᾳ εἱὲ γαῖίο σὰρ. χ. 5. Μοοαπὶ 
(ἐπεὶν νεῖκος τὰ Δαάεπηάϊς, 

13. κτῶ δὲ αὐτῇ συμμώχους} Τιου- 
πὲρ ἤρπυτη τοξὶς δρροίαιτ ΝΥ εΚε : 
ἀφο επἰπὶ ἁροάοῇβ, ἢ α]05 ἔοτε ἴεη- 
το ητῖς ; σαυτῷ γὰρ ἕξεις συμμωχιοῦντας. 

15. χρωτῆς) Εαά. νοῖί. κρωτεῖς, 
οὖ μή σοι δύνωνται] (οά. 1 ἱρ, δύναν- 

σαι. Νοῆεγ Ουτορ. ||]. 2, 8. ὡς οἵγε 
᾿Αρμένιοι οὐ μὴ δέξωνται τοὺς πολεμίους. 
ῬΊαῖο Θογρῖθ Γεξὶ, 49. σὺ δὲ οὐ μὴ ἐκ- 
πλαγῇς οὐδὲ μὴ αἰσχυνϑῆς. ἴοηρςε εα 

ἀινεεία τγαιτῖο Τογτη ]θο οὐ μὴ παύσεσθε 

τ ορῃ. Πγπῆτ. 704. 4] τατηθη ἰητεῦ 
ΕΧΘτρ ἃ π181}6 ροίαϊ! Ιοσαπι ϑορῇ. Ἐ;- 
Ἰεξεγ, 4.2. οὐ γάρ σε μὴ γήρᾳ τε καὶ χρό- 
νῷ μακρῷ γνῶσ᾽, οὐδ᾽ ὑποπτεύσουσιν ὧδ᾽ 

ἠνθθισμένον. ΑἸΙτοΓ επϊηὶ ἰοουβ εἢ ἀϊ- 
Πιπραεηάαβ, εἴ ΠΊΔ]ΟΥ ἱητογρυ ηδ ΕΟ 
ΡοΙξ γνῶσι ροπεηάά, ΡΟΣ ΘηΪπὶ [6 Π- 
τοητία Πεφοο εξ οὐ γὰρ (φόβος) μή σε 
γνῶσι" (εατὰγ οὐδὲ ὑποπτεύσουσι, τς 
Γαϊραξϊατα ααϊάθτη τ Πα εὈαπί, 

κεκτημένος) Ν υἱξαίο κεκτῆσθαι σὰ 
Η. ϑιερῃάπο, σδητετο Ν,, [,6ξξ. 1. 13. 
Οοά. 1ἰρῦ. εἰ πϑᾶτρίης ΨΠοῖ, Πρ τὶ 
ταὶ ρτφοία! τ Ζβαπα, 

φϑϑονηδήσῃ) 815. 7 ὰηΐϊ. οἱ (οά, 1ἰρῦς 
φϑονήσῃ ΒΑΏ], ΒΙγ]. εὐ πιᾶτρὶπς 11 τὶ 
ΠΝ 

1Ὁ 



πων τ 

ἮΝ 

' ἴῷ 

οὐ 
ἣν ΤᾺ 

ΜΝ υρα Δ" ᾿ πὰ ἐὰν, ἯΣ ̓ μῷ 
ἀὐϑὶ 3 

ὯΔ ΡΝ δι πῸ, δϑτῆοι ψῆρῇ 



ΘΕΒΟΚΒΙΡΤΙΟ 

ἘΝΟΟΜΙΙ ΑΟΘΈΒΙΠΑΙ, 

Ευὖὺϑ ΑΥὐΟΤΟΒΙΤᾺΒ ΕΤ ΤΠΡΕΘ, 

Ομνεμ ΘΠΟΟΙΠῚΪ πηϑίθυιατη αἰ ἱς οἵ ἀγραπηθπέστῃ 

ἀθῆπης Χεποόρθοπ 114, αἴ (ὐαριῖα ῥσῖτηο εἴ [ΙΒοπάο τα5 ΔὉ 
Ἀρδῆϊδο ρϑίδβ πατταγεΐ, εἴ νϑυθὶβ ρΙεγατηα]αθ π!ἀ6π|, 481- 
Ὀὰ5 1ἴπ Εδ]]Θηῖοῖβ οσαΐ πΠι5, ταρεΐεσοῖ, {αρ]ὰπέϊι5 ταπΊθη 
αυϊθυίάδτηῃ, 4π8 Γραΐταπὶ ΗΘ] ΘΙ οογαπ) ποη οαρεγαΐ. ὕοη- 
ΠΙῖατα ἢ} 5 ΠΑΥΓΔΙΙΟΠΙ8 δας (ὑΔρ. 1. [δέϊ. 6. ἀπὸ γὰρ τῶν 
ἔργων καὶ τοὺς τρόπους αὐτοῦ κάλλιστα νομίζω καταδήλους ἔσεσθαι. 

ΘΟΙΠΠΙοδί τρόποι εἰ τρόπος ΑἸΟΙΕΙΓ ΥαΊ]Ο εἴ νἱᾶ νἱνθπαι, ατιδ πὶ 

415 Ἰηρτεάϊεαγ, ἃ τρέπεσϑαι ἀπόζατη, ἀη46 ᾿π ΜετηοτδΌ. 1]. 
1, 21. οἰὲ : εἴτε τὴν δι᾿ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψονται ἐπὶ τὸν βίον εἴτε τὴν 

διὰ κακίας. Ἡ ΠΟ ΤΟΓΕΒ δἴαμι8 ΔΗΪΤΩΙ Ἰη40]65, ααδίθηιβ Πο- 

τηϊη 1 ἴδ τ 15 σοη ρΙοἰμηταΓ, τρόποι νοοδηίαγ. ΤΠΟοταΐθϑ δά 
Τεπηοηΐοιιπὶ τὰ τῶν τρόπων ἤϑη ΑἸχΙΐ, 4105 146 πὶ Ρδα]ο μοί 

τὸν τρόπον γοοαΐ Ρ. 2. ΕΘ. Τιηρίαπο. πο Ατιῇοίε]θβ 46 
Μοτῖθαβ ἰν. 14. ΟΌΪ εὐτραπέλους ἀϊέόϊοβ αἷξ 4ιδῆ εὐτρόπους, 

Θοτητηδε 8 τηουῖθιι5, δα : νι ἀθυὶ ἢδ5. αὔθ πηοόγιτὴ χαδῆ 

ΤΩΟΤΊΟΠ65 εἴ οοηνετῆομα8, (τοῦ, ἤϑους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινή- 

σεις εἶναι) δἴατια αὖ σΟΥΡΟΥΆ ἴα οἴ] 1 ΤΠΟΤῸ5 6χ πιοίι 1π6]1- 
οατὶ. Μαηϊξοῆο 1116 γείριοις δὰ ἔοτιδτη ἀϊοθπάϊ, δα ἠϑῶν 

᾿ τρόποι νοοαπῖιΓ. Αἴατμδ 1ἀ6πὶ ἴῃ ΕλιάθΠ}118 11. 2. ὉΡῚ ΡΟΣ 
ἤϑη ἀϊέϊα [α1Π 4 ἔϑη 1ᾳ εἰ σοηίποιιάϊπο, αι νΊΠλ ΔΠΊΓΩΣ 

Ἰηρθηϊζατα εἴ πιο "ΠἸςαΐδ πη νᾶτῖθ πηονθδῖ, Δ α1 τη τπουδ]ὶ 

ἀποιριῖηα νἀθπάπτη, 4018 ἴῃ ράᾶγία Δ η1 1 το βδηΐ ΠΊΟΥΘΒ, 
κατὰ τί τῆς ψυχῆς τοοῖ᾽ ἄττα ἤϑη. ϑεάδιη ἸΡΊΓΟΣ ΕΟΓΓῚ 6Π 8 

ἴῃ νιγῖ 5 αθδβέϊοπυμῃ, (κατὰ τὰς δυνάμεις τῶν παϑημάτων) εἴ 



᾿ 

228 ΒΘΕΒΟΕΒΙΡΤΙΟ ΕΝΟΟΜΙΠ ΔΑΘΕΒΙΙΙ, 

ἴῃ Βαθῖτα δἄνογίαβ μᾶ5 αββάϊϊοπεβ (κατὰ τὰς ἕξεις πρὸς τὰ πᾶ- 

3). ΙΡΊζΟΓ τρόπους τηοτο5 ΑρΘΠ]Αὶ ΧΟΠΟΡρΠΟΩ ρίαν! ΠᾶΥσ 
Τταῖϊοη 6 ΠιηΡ]1Ο6 ταγαπ 40 60 φείζαγιιπη [8115 ἀυραϊ δὲ πηϑῃῖ- 
ἔθο8. ἤθγι. Εἰ ῥυϊπηατη αυϊάθηη τὸ8. ΡΌΌ]ΠοΘ πὶ ΑΠα οἴ 
Οτοῖα ροίϊαβ δΌ δὸ παῦγαν (ὑ8ρ. 1. 6 11. 4ιῖθιι5 Δ ΓΟ] 15 
Ταθ] ππρτῖ, Πεθο Ρ] ατῖτη!5 {ὈΠΙΡτι5 δὲ Δυ 1 Ὁ18 ροῖα ἀγραμηθη- 
τἰ8 εἰ ἀδιποιγαϊοπδ νἱγεπζαμι οἢπ8 ποπ ἱπάϊῥοτε, [δὰ {8115 
εἴξ, αὐ ἴῃ τηθηΐθηῃ ἰδέϊογιιπη γτανοσθπίαγ. ((Δρ. 11]. 1. τὰ 
γὰρ τοιαῦτα οὐ τεκμηρίων τοροσδεῖται.) 

Ττγδηῆε ᾿πΠ4θ δὰ παγγδοπθ ἔδόϊογιπι, 418 δ πα δ πη 
δείαιη Παριιθτιιπέ (οἰο8, ἰδῆ Ἰρίαβ οαπίαβ εἴ ἀυραμηθηΐα 
ΤΠΟΤΙΙΠῚ ΠΟΙ ἴδ) ΟΟΠίρΙοιια οἱ 1π οουϊοβ οσουγγοπία Πᾶ- 
Βεηΐ, 84 ἀράϊτα εἰ Ἰαίθπεα ἴῃ δηΐπιο Αρϑῆϊαὶ, ἴῃ 114 τοῦ 

ἐνεργητικοῦ τῆς ψυχῆς ΘΟπα!οη6 δἰ νὶ, ἃ 408 Ρτοἢοι οἰ 

ΟΠΊΠΪ8. νἱγῖ8. [1416 ΧΟΠοΟρἤοη ἹΠρΡΊΘαΙα ἀο ΠΟ ΓΑΓΘ, 
αυᾶπι ΡΘΗΪα5 ΔΠΙΠΊΟ ΑΡΘΠΪΔΙ ἔπους τηπία ρΙθίαβ, ΠαΠ118, 
οοπίπδπίϊα, Τογταο, ΓΔριθητα δ ἀπηοΟΥ ρα Οτεθοῖθ- 

416 οὔηηηο. ΕΗοβ δῃϊηὶ νο] 1 οαΥάη65 πιοίαδιη ΟΙΠΠΪ5 
Βυτϊηδπᾶς νἱγίπτ5. οἷ ραζαραπί δηίίααι ἀοέτγιηεβ ΠΟΥ] 15 
τηδριῆσι. Αἴαχιθ μ85 Αρϑῆ]αι ντεπίθβ φαδῇ ρα ]1οα8 6 πδῦ- 
ταῖ Χϑπορθοη τιααθ δα δχίγοιηιη (ὑαραΐ νῖ. Ταμη νετῸ 
{Ὀ] πρὶ 41185 αιαίδηη, ατι85 ρυῖναίαβ ἀἴσαγ ΡΟΠἢΒ δὲ ρῥσγῖο- 
ΤΠ) δΠδο 15. οἴ σΟΠ 68, Πα Πα 18) ᾿πίθγιπὶ Δ ΘΑΓΠῚ 
οοπίογεο ἀϊΠοοϊαῖεο, [8 τηϊητ85. ΡΘΙῚ [8 σγαίε δίαιιθ π11168 
Βυμηδηξε νἱΐς, γορογιδηΐατ. ΡυΪηΟ Ιοοο Δρρβι]δίαγ τὸ εὔ- 
χαρι, αποά ἀπο νεῦρο Ἰδζῖπα ἀἴσογθ νὶχ Πσϑί. (ὐοηρίέαϑ ΘΕῚΤΣ 
Ρατγίθιη ἰδηΐαμη 6]ι85 τε άϊς. Βθαθταγ τπᾶρηϊταο ΔΠΙΠΩΙ 
εἴ ἔγιρα!ῖαβ. Αϊπο να εὲ πιογθθ ρβῆϊ]δι σοπη ρ ΓΔ ΠΕΣ 
Οὐιπη νἱῖᾶ δὲ ΠΟΤ ΡΒ ΓΕΡῚ8. ΡΕΓΙΆΓΙΠΙ, οοπίγα αιθ πὶ ὨΪῚ νὴ - 
τὰ5 Αρϑῆϊαι ἴῃ Ὀ6]1ο ἐρϑέϊαξα ργεοῖριιθ δπηπαῖ, τὰ ἀ6ο6- 
Ῥαῖ υὐγιαΐψαα ΘΌΔ ἢ ΤΟΓΘΒ οἴ νιΐεο ᾿πΠπἸ ται Ἱπέθυ 8 οοτὰ- 
Ρᾶγαγῖ, 410 πιὰ ρῚ}5 νἰσεαέαπι Α ΡΌΠ]Αὶ πιαριιίπάο Παγεῖ οοη- 

[ρίοσα οὐ ΠΠαἢτιβ, φαῖθιι5. ἢϊο οομῇ 5. ππρουϊατη το ρὶβ Ῥογ-. 
ἴασαι Ἰαροίαξζανιι. ΝΟΙπη. δῖ οὐτὰ Ὁ οΠΚῖο ἐοίαΠ, 
ΘΟμ ΠΡ γα Ιοπθῖῃ δά ἀγίοπι τ δεογιοατη τοἔθυτθ, Πηλ]θιν. 1}, 

4.8 [Ποογαΐς5. Ελιαρογαιη οὐμαὶ (ὐγτὸ πια)} 1 ὁοηζα παι, (δ- 
Ῥαξ χ. σοποϊαπομπθπὶ Ὠαρθς ΤΟΕ 15 Θ ΠΟΘΙ οἵ οα πίδ ; ἔᾶ- 

ἀπδὰὶ {] απρὶς (ἀρ. χὶν ΓΘ θη [185 Ὀγονεβ, αὐιδθ ἔογα δὰ οᾷ- 
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ἄρτια Ἰαιιάαϊ!οηΐβ δἕ νἱτεπέμπι οαρὶία τοξεταπίαγ, τις ἤαρτᾷ 

Ροΐαϊ. Τ[Ιηϊέαπι ἢΐ ἃ ρΡιθίδί!β Τδπῖπι [θές τ. οἵ 2. δὰ ξονίεα- 
ἀϊπειι δὲ ἐαριθηίίαπτη ρογίιηοί [δέξο 9. δά 1ιΠιθδτη {δξξ, 2. 
τἀ οοπεϊποηίίαπι εἰ (οι ραγαπίδη (δζϊ. το. οἵ τι. ϑεά τ1η- 
[απὲ οἰίατη {εηϊθπίϊς, αεο τοξουπηΐαγ δα (δουπάδγιαβ 1185 

γίγέιζεβ δρίτθ ν1]. 9. εἴ το. Θοπητηθπιογαίαϑ, ΠΟΙΏΡΘ τὸ εὔ- 
χάρι, τηὰρ᾽ αἰΓα ἀπο πὶ δπίμη! οἵ ἔγα ρα! ταΐσθπι. 

Ηξοο εἰ ἀοίοτιρειο τοζίτι5 Θποοιη!, οα}15 Ζαϊ 46 πὶ (οτία 
ΡδΓ5Β αιδῇ δχίγαπϑα ὕππ Ράγιμ ἀγέϊθ συτῃ ῥυιοσῖθι5β Ταπέϊα 
Βετοῖ, υἱὖ δο]αΐα δὰ π1}}}} ἀδπάθτεβ. Ρ]θπᾶ {δ πίθπει!5 ἀγρα- 
118 Θὲ ΘΟΠΟΙΠΠΪ5 ΠΊΔΡΏΟΡΟΙΘ νἱάθίαγ ΔΡΠΟΥΓΟΥΘ ἃ το]ταιᾶ 
ΧΕΠοΟρ ΟΠ ΙΒ ογδίϊοπθ, ααίθηι ἴῃ Οὐυτὶ ἀΠΟἸΡ]1ηα. ἹΠΡΓΊΠΉΙ8, 

τ 1Π ΟΡΕΙΓΘ οἰδθοσγαιηπιο, Προέϊατθ Ποθῖ, 5684 Δηΐμηϊ οΎδίι 
{πῆθ5 εἰ ἀεἤάδγιο διηϊοὶ νοΐα οσαίιοη!β ᾿πτ 8 νἹἀθίαγ 
ΧΘΠοΟρΡἤοπ, 400 ἔδέξαπι νιάοτὶ ροίο, πὶ πιρτα Ρἰδοιάδτῃ 11- 
ἰατα ἱπρθηῖ [αἱ ἀφέλειαν αἰατρετγεί οἵ 18 1ρίθ Ἔσο}! ]θγθε. 

Οὐυοά γεγο Ψν εΚα ἴῃ ἰοοο δρ. 1. 1ε6ξ. τ. τδίϊοηθ 
τἴδτὰ ΧΕΘΠΟΡΠΟΠΕΙΒ ηργοῦαΐ : νῦν δὲ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ 
ἀρετὴν πειράσομαι δηλῶσαι, δ ἣν ταῦτα ἔπραττε, Εἴ ῬΙΟΡΙαΓ 

θαπάθπι απο σαι ἀθ θΟΠ15 ἀμ ργῖὰ5 ἀϊοθπάππι ἔαπῆδ 

. Ραϊαῖ, ἴῃ 60 νῖτο ἀοέϊο δαιϊάθιη δῇδπατι ποπ ρΡροήπιη. 
(ὑαὐίδτη 7απὶ ἔαρτα ἀἰχὶ; οατὰ δαυπάθηη ΧΘΠΟΡ Ομ 15 ἸΟΟΌΤη 
τταζζαγθη. Ῥγοωτηΐατη ἀδϊηθ 111} ποη {α{15 ᾿που]οπίθτη 
οἵ Τιο Ῥγανῖὰβ νἱἀθίιγ ; τη1Π1 οοπίτα Οδραΐ ἐοΐμπηι χὶ. 41- 
ΡΙΙοεῖ Ιάθο, αυοά ἃ ΤΕ] 1415 τη ΘΠ ὈΓῚΒ ΟΥΓΔΊΙΟΠΙΒ Θράγασὶ ροῖ- 
ἐπ, ττὰ αὐ ἰδοὰπα δαΐ ἀδτηπιιι ποὴ ἤδί. ἴΠπᾶπὰ {πρεταίϊ, 

4υοά πιοπϑᾶῖη. Οὐ τῖ τάθτη Δ ΠΚα Ρ. 417. οατὴ Αρεῆ- 
41 Ὀτῖνδί: ΠουηΠ15 νἰγτῖα8 τθόϊο αὐατρθίασ, ΟἿ ποῖ ἱπάδ ἃ 
(ὐδριῖθ 11. τηθηίῖο 6] 15 ἢδΐ : 1ΠΠ|᾿ 406 ἤοο ΟὉ Θᾶτὰ οδαίδιη ἤσ 
πΠιταΐατη 4 Χοπορμοηῖΐεα νιἀθίατ, ααϊα τα ρ 8. Τ Δ ΧΊΤηΘ, ΠΟΙ 

ΒοΙΏΙη18 δαΐ οἰνὶβ Ποο ἢ δσποοιηϊαιη. [πὸ 400 1[ΘΓαΠη νἱτῸ 
ἀοέϊο ποῦ ροῆϊιμ) οπιπῖηο δἰϊδηειτι. Α Οδριθ επὶπὶ ν111. 
Θπαγγαῖ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 6845 Δρϑί]αι νἱνεαΐθβ, ας οἴνθ δἕ Πο- 
ΤΪΠΘΙῺ ΘΠ ΠΑ ὈΙ] Θὰ ΠΟΡῚ5. οοπίριοϊθηάπην ργθρθηΐ, πὶ 
ἴαρτα ἴῃ ἀοίοτιρίοπθ ἀγραπηθητ ΟὈϊζοῦ ἀπποῖδνι : 408ῃ- 
4δπὴ οἰϊαιη ΓΘ] 1118. Θὰ ρ᾿Ριι5. ἱπίαπὶ ἀἸΠροτία νἰγεμε 8 Πκι- 
τηδῃ:8 ΟἸνΠΠ Π!Ὰ 16 δἴαθ, ΟΠΊΠΙΠΟ ᾿τϊναῖος Ἔχοπηρία. (Οὐδίθγαγα 
το] απ Δ Καὶ ἀπραίαιομι, ααὰ διέϊογιταΐθηι Ὠλ} 8. Θἢ- 
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ΘΟΠῚ οοπίγα ΝΑΙ οκαπαγ ἀπ: δ! οπθὴ δἤδγογθ οοπδξιϑ 
οἵζ, τάπὰ ρἷαπο αὔδηίου, τ, ἢ ααϊά ἔοτέα ἴῃ Ἰθέζουῦ!β δῇ αΐ 
ΧΕπορδοπίβοτγιιπι ἰοτὶρίογατη δηΐτηο τοίεθεϊε Τοσαρα]!, 14" 
Οπληθ ἀοέϊα Ὑ εῖκιι ἀπραυϊαίίοηθ Ἔχοπηξζατη 11 σοηἤάδτμη. 
Μ|Πὶ φυαϊάθπι ΧἜΠορΠ Ομ 5 ΠΠΌΥῚ5. ἃ ρυῖηα ᾿ανεηξαΐο {Πέτα 
αἰαθίο π1}}]} ἈΠαΌΔΠη Ὠϊο ΡῈ Ὶ βάθογα νι 5 οἷ, αποά Ὁ 
ΠΡ ΘΠΪΟ ΤΩΙ αἴ Δ ΠΪΠ10 ΡΟ σ,Ἰαίοπι8 νἹΓῚ 816 ΠΣ τὴ γλ ΔῸ- 

ΠΟΥΓΘἢ5 ἜΧΗ ΤΏ ΔΤῚ ̓ ᾳτ6 ΡΟίΠΙ. 

ΕἸά465 Βιϊοτγῖοα ΧἝΠορ Ομ 15 δἰΐδτη ἴῃ ἢδο ἰδιἀδίϊοπα Α- 
6 Π]Δ1 ποῦ τη8]0Υ οἵδ νϊάθίαγ 4πδηη ἴῃ Η 6]]Θ 1018, τη α]ο 

ΠΊΔ]ΟΓ ΟΟΓία διιέϊου!ϑ ϑπλιοιτα οἵ σαὶ ΔΠλ11 ριοίαβ δάἀνεγίαϑ᾿ 
Ἀρεἤ]δαμι ἴῃ ἰΌτο Γρθέϊδέαγ. 1τὰ δείδιη ἀπε αιι8 ἐοτὶρίο- 
τθ5. νηαπὶ ΓαΠΠ|6 ἀοοθῖ ἰοοὰβ Ρ]άγοΠΣ ἴῃ ΘΟπραγδίϊοπθ 
Αρβῆϊδὶ ουτῃ Ροτϊηρεῖο, 01 οἱξ ἀθ Χοπορποπίδ : ᾧ διὰ τἄλλα 
καλὰ καϑάπερ γέρας ἐξαίρετον δέδοται καὶ γράφειν ὃ βούλοιτο καὶ 

λέγειν περὶ τοῦ ἀνδρός. 1. 6. φυδπατάτη πο ΤΟΥΙΡΙΟΥΙ ΡΓΟΡίαΓ 
σδέθγαβ νγίαϊεβ ἰδησιιδτη ἤηρ ΪΑγα ργθτηίαζη ἀδέαιῃ ΓΕ δὲ 
οοποασίπαμῃ, εἴ {οσῖθοτα, οἵ ἀΐοογο ἀθ 110, απ νατη Εἰ ἔμπθ- 

τι. Εποταΐ δαΐοτῃ Ρ] ἴάγοῆιιθ ᾿π ΘΟΠίοσΙθ Πα 15. Αρθῆϊ]αὶ 
τεΡ5 ρ 8 τι Ρῥγείοσ Χοπορποπίθπι ποτα ΓΙ 15 
5111, ΑἸΟΙΡΙΔ 15 σοπίδηριποι, εἴ ΤΠεοροιριὶ (ὮΙ; ργῶ- 
ΕΓ 6085 ποπηϊηδί δἴίαπι ΤὨεορὨγαίζι), δ οίαψαθ, [δἀ ἢοσ 
ΤΛΪΟ ΓΕΘ ΠΊΙΟΓΘ5. 



ΛΟΓῸΣ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΕΙΣ ΑΓΗΞΊΙΛΑΟΝ, 

ΟΑΡΙΤ' Ἱ, 

Οἰδὰ μὲν, ὅτι τῆς ᾿Αγησιλάου ἀρετῆς τε καὶ δόξης 1 

οὐ ῥώδιον ἄξιον ἔπαινον γράψει" ὅμως δ᾽ ἐγχειρητέον. 
7 ΑΝ --α- “ 3, χὰ ὁ ΄ 3.0 ἈἉ ΕἸ Ν ἐχν, 

Ου γῶρ ἂν κώλως ἔχοι, εἰ, ὅτι τελέως ἀνήρ ἀγαϑὸὺς ἐγέ- 
Ἀν -“" γ, δὰ ͵΄ Ἀ Ψ ᾽ 7 

γετο, διὰ τοῦτο οὐδὲ βββίονων ον τυγχῶνοι εἐποιίγων. 

Ξενοφῶντος) Ἑάά. νεῖ. αἀάπης ῥή- 
σορος, Οοάεχ Ομεϊ ει γία πο τηετη- 
Ὀταπαοθὺβ ἰπ ἔογστηα οΐανα {οτὶρίιβ 
εἰεξαητ της Ξενοφῶντος ᾿Αγησιλάου 
ἐγκώμιον Ἰπίοτιρίατη Παθεῖ, ΕῸΪΣ οἰ ̓ πὶ 
Ουλτηὶ ψεγοπεηῆβ. Οοητίηεὶ ρῥτεθ- 
ἴεγεα ἰἰυγατα ἱ. ᾿Ασπομνηβονευμάτων. 
Βεγα υδίᾳας οὐτὴ Οοάϊοε Ηδτηείαπο 
ἑαοῖτ, {[εἀ (ΟἹ 5 δάάϊε 1. (εξὶ. 24. πηεπι- 
Ῥτγὰπὶ οταιϊοηΐβ, ηαοὰ ἱπάς δαίοϊνὶ. 
ΕἸθεγ ἢϊο Χοπορῃοητὶβ (οτῖρτυβ. εἰ 
ΡοΙΣ πιοτίεπη Αβεῆϊαὶ, ηᾶπὶ ΟἸγτη- 
Ρίαάϊς 104, ΔῆπῸ 3. αἤ!ρηανῖς Ὠ]οάο- 
ΤῸ5 ΒΟ] α5. ΕΠ τὶ χν. οἂρ. 93. Μοτ- 
τὰ εἢ Αρβῆϊδαβ ἴῃ τεάϊξα εχ ἄἰρυ- 
Ρίο φρεὲγ Ογγεπαίϊσαιη ἰδέϊο, ροξεα- 
αυάπη Νιεέϊδηθ τη ἰπ ταβηο “Εργρτὶ 
οοηξτηηδνεγαῖ, 

εἰς ᾿Αγησίλαον] ΨυΪσο δἀάϊτατη τὸν 
βασιλέα οτηϊῆϊς ἽΝ εἰῆκε, φὰϊ ἢς Ππλ- 
Ρ] οἴτεγ λόγον Ὠμηο ΙΒ] ] τ ἃ Χεηο- 
ῬΠοπίθ ἰπίοτιριασα ἔα δ σεπίουαϊ, 
αυΐα ἱρίε δυξῖον ἱπῖγα σαρ. χ. (εξ. 3. 
λόγον ἀρΡρε ες, [0] πεηρε εἢ : ἀλλὰ 
γὰρ μὴ, ὅτι πετελευτηκὼς ἐπαινεῖται, 
φούτου ἕνεκα ϑρῆνόν τις τοῦτον πὸν λόγον 
νομισάτω, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐγκώμιον. 
αηάς Ἰίοογοὶ ροιίας σοπ)ΐσεῖς ἰηίοτὶ- 

Π ερὶ 

Ρ[οπεπὶ Οοάϊοῖβ υεἰ εγγίδηϊ ᾿Α γη- 
σιλάου ᾿Εγκώμιον [αἰ Ππ 80 Ἰρίο Χεπο- 
Ῥῃοητε ρῥτοίεξίασῃ. 

(αρ. 1. 1. διὰ τοῦτο οὐδὲ] Ψαυΐξα- 
ἴω τῇ τοῦτο εκ ϑιερῇ. Ἱεουπάα, εἰ ῆ- 
4η8, Ηυτοῃὶπίοηϊαπα εἴ (οάϊος Ηδτ- 
Ἰεΐαπο οοτγεχὶτ Ζευπε, ΟὰΠῚ 480 ἴ8- 
οἷς Θαεὶξ, εὐ ΑΠΠΙ 465, αὶ ἴῃ ᾿ἰδτο 
σερὶ ἀφελείας Ρ] ατίπια εχ πος ᾿ἰθτοὸ 
ΘΧχεπηρα ροίαϊς, ᾳας Πηρα]α ςοτηρα- 
τανὶ οὰπὶ (οαϊοα τηδῃυίογρῖο (ε]- 
(εγθγταπο, αἱ ΠΠθγα πὶ τ ατὴ Ατι πὶ αϊς 
οσοπτίηεοε αἰ Πρ πε πις Τοτρεατη. [Ὁ] 
ἰρίταγ πὸ Αὐπιάεβ εχ ἢ. 1. Ἔχοεῖς 
Ρῆϊ;: ἢ διότι καλὸς ἢ ἀγαθὸς ὑπερβαλ- 
λόντως Ἐγένετο, διὰ τοῦτο μηδὲ μεσρίως 
ἐπαίνων τύχῃ. [τὰ [οΐοες Οοάεχ μᾶ- 

Ῥεῖ, εἀϊῖῖο ψετὸ ἱεἰδηᾷ : εἰ διόσι κα- 
λὸς κἀγαϑ)ὺς---- μετρίων ἐπ, τύχῃ. Ἰ]ηὰς 
ἤγηὰ] σοηβεηηδῖαγ [οτγρίαγα οὐδὲ, 
(πὶ 6χ εὐἀά. νεῖ !]5, Ηυἱϊοῃϊηῇ. εἴ 
Βαομίαπα τενοσανς Ζευηε, ουτᾷ 
ΚευςΠ} πὶ εἰ ϑιερῇαπὶ εὐά. [τεπὶ 1}1- 
εν Ηαπεὶ. εἰ Ουε!ῇ. ἄεπς δὲ, ᾳφυοά 
διερμαπηυβ. ἱπτεγρτείδιίον ῥγοΐξξίο, πεῖς 
φμε, νετο, ϑεὰ ταῖϊο ἤφοο φοηϊοτίᾶ ας 
ἃ ἰοτία5 Ἰοοὶ (Θπιοητὶα [αι ρίαηα εὲ 
ΔΡεγία. δἰίΐεμα εἴ, μείονες ἔπαινοι ἔπη 

Β 
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τυ οι (ἢ 5» ,ὔ 3 τ νο ἤν». Θ᾽ »“" Ν, τ ᾿ 
μὲν ουὖν ςΑΦΩΣ αὑτοῦ τί ὧν τις μέζον καὶ καλλιον 

ἈΝ ε΄ 7 

εἰπεὶν ἔχοι, ἢ ὅτι ἔτι καὶ γὺν τοῖς προγόνοις ὀνομαζομένοις 

ἀπομνημονεύεται, ὁποστὸς ἐγένετο ἀφ᾽ Ἡρωκλέους, καὶ 

τούτοις οὐκ ἰδιώτωις ἀλλ᾽ ἐκ βασιλέων βασιλεῦσιν ; 
» Ν ἈΝ 9» ὌΧ 7] 3. ΑΝ 3 Ζ΄ 

8᾽᾿Αλλῷ μὴν οὐδὲ ταύτη γ᾽ ἄν τις ἔχοι καταμέμψασθαι 
5 Ἂς - ͵7] ᾿Ὶ » ἣν “ν 2 7 Ὰ. 

ὠὡυτους, ὡς βασιλεύουσι μέν, πόλεως δὲ τῆς ἐπιτυχουσήῆς 
Η 9 ε Ν » ᾿ - »“ ἌΨ, ᾧ.., 

ὥλλ ὥσπερ τὸ γένος ὠὐτῶν τῆς πατρίδος ἐντιμυότωτον, 
«“« ς ᾽ -ς 7 2 ,ὔ - 3 

οὕτω καὶ ἡ πόλις ἐν τή Ελλάδι ἐνδοξοτάτη᾽ ὥστε οὐ δευ- 
ἐ ἘΠ " 

Τῆδέ 
Ν Ν Ὁ 3 ΄ 7 ἢ οὐδ, 

γε μὴν κῳῶϊι Κοινὴ ἄξιον ἐπσω νεσῶ!ΐ τὴν τε Ζῶτρι Φ, Ἀώι Τὸ 

΄ Υ 3 κων." 7 « ͵7 

4 τερων τρωτευουσιν, ὡλλ ἡγεμόνων ἡγεμυονευουσι. 

΄ ιν ον, .“ νι 7 ᾽ ΄ ΄ 
γένος ἀὑτου. ἩΗ τε γὰρ πόλις οὐδεπώποτε φϑονήσασα 

-“᾿ Ὁ ΕῚ Ὁ » 7 Ὁ“ Ἂς 

του τοροτετιμήσι᾽ αι ὠὐτοὺῦς, ἐπεχείρησε κωτώλυσώι! τὴν 
3 Ν 3)". τῶν ε -“ Ε ΄ ’, δ» 

ἀρχήν ὠυτῶν, οἱ τε βασιλεῖς οὐδεπώποτε μειζόνων ὥρε- 

χϑησαν, ἢ ἐφ᾽ ἧσπερ ἐζαρχῆς τὴν βασιλείαν πιαρέλα- 

ΠΌΠ ῥαμοίογες, αἴ ϑίερμαπο νἱίατη 
εταῖ, [εὰ τηξεγῖογες νἰτι τ 5 Αρεῆ]αὶ. 
Οεϊεγαπὶ εχ Ἰἰοοο Ατὶ πὶ άϊβ. [αἰ ρὶοδτὶ 
45 ροίῆι, εὰ πὶ Πῖο οἰϊτὰ καλὸς κῴ- 
γαϑὸς Τοτρτα τα Ἰεσιῆε. 

2. τοῖς πρὸ γγόνοις ὀνομεοιξημένοις 1)4- 

- τῖνοβ Ὀοηΐ Ἐδαθπεῖθο ἴτα δυίο! τος οΠῈ 
οὐπῃ Ζειαπίσ εἰ Βδοῆϊο Παιαὶς ΝΥ εἰκε. 
Θυδαι αυϊάεητ τατοπεπη ἀπιρίεχὶ νὶ- 
ἀεηταγ οὔδ νἱτὶ ἀοέξϊὶ, ααοηΐαπι ἀπός- 
γόνοι αἰσυηΐατ νυϊσατι Προ Ποατίοπο, 
4αἱ ἃ βεηογο Ποιοαὶὶς ἀεί ςεπάδγαητζ, 
σοηῖγα πρόγονοι, αἱ παῖοβ ροῆξὰα εχ 
δόμεογε 60 ἀπίεοεβεγαης, Βεγονίτεγ αἵ 
αἴσάτη, ἀπόγονοι (τ ῥγορόμλος, πρόγο- 
νοὶ γα ]ογες. ΠΕ ἃ πιδ)οῦὶ 5 ἀστος- 
νη βιονεύεσγαι, αἰοὶ ποη μοιείξ γοέϊε 
Ῥτλάα5 δἰ ηἰταῖῖβ. αὰὸ ἴαϊς Αροπ]δὰβ 
οαπὶ βσοηογε Πογοαὶ5. σοη]αηέϊα5, ἃ 
τπΔ] οσϊ δὰ5 ἀἴοο, δὲ φαϊάετη ἔτσι καὶ νῦν, 
εἰ αρημη τηξτηογαγὶ, 48 τηδ]οταβ 

ΠῚ νῖνὶ εἰϊᾶτα πὰ πὶ οὔδηι. ἤδὲο ἴα 
φασία, αὐ νἰγὶ ἀοξξὶ νεγθὰ τοῖς προγό- 
νοις, καὶ πούτοις---- βασιλεῦσιν στα ΠῸΪ]Ο 

νεγθο σοη]υπέϊα εἴ φαδῇ ἱπΠετα δἷ- 
διδια Ερατγα ἴα νεὶ εχοθρτίοης ἀδτὶ- 
γνογατη ΔὈΙΟ]αϊογα πὶ ἀχουίάγοηϊ ναὶ 
ἀείεπάσγθηῖ Αὐ ἐπὶπὶ ᾿τὰ νευθαπῃ 
ἀπορονημονεύετα, ΠπΟῚ Παῦεῖ, 400 τοῖδ- 
ΓΑῖαΤ, πα δαϊταγ ἀυέϊοι ραπθαϊοριξ, 
φαετ τατηδη ποηχίματε νοὶ αἱ δ εἰ ἀε- 

Ὀυϊῆξ Χεποόρῆοη νἱάδίυγ. ΜΙ αυἹά 
ν᾽ ἀδαῖατ, ἀΐϊσαιη. Δάάϊτατῃ ὀνομοα ζομεξ- 
νοῖς ἴατὶβ ἄγρας ΡΘσυ !] τγέτη ἃ] δ Π 
Πρηϊβοατϊίσπετα πεῖς νοοάῦαϊο [μἅσε- 
ἀξθγηοηΐο. πρόγονοι ; ὁΟα ας ΡΟΓὰ5 μτο- 
δοηιεπη Ηγσα 5 ϑρατιαηδπι, απᾶτα 
ΤΔ]οῈ5 ΠρηΙβοαδ Τιασοαδοτηοπίοβ 
σεηΐοο. Ααέξϊοτεπλ ορὶπίοηβ Ὠαθδο 
ΒΟΪΟ ΠΕ ΠῚ, ἴῃ σα] 5 Ετασπηεηῖο νὶ. οο]- 
Ἰεξειοηῖς Βεαποκίαποθ ο ΐς ἰοσὰβ : 
αὔτις ἀναίτιοι ἔργα πίνουσιν ἢ παῖδες 
φούτων ἤ γένος ἐξοπίσω. Μὰ [οἰϊσεῖ 
εὐϊάϊι πὰ νεῦρα δχ πηατρῖης Ὁοαϊοὶξ 
διοθεραηὶ Βγαποκίαβ ἴθ Απαϊεξὲϊβ ἱ. 
Ρ. 66. εεἴη Ροθεῖβ ποπηὶοὶβ. 564 Οο- 
ἄεχ ΔΑ. Ρατὶἤεη δ ϑιοδεὶ δ Η. ὅτο- 
το ΟἸἱπι οοτηρᾶγαῖαβ. νυΐκδίατη ἰοτὶ- 
Ριαγάτῃ ἡγεῤόνων ὀπίσω τησῖαϊ ἴῃ προ: 
γόνων ὀπίσω, ἀπε νεγπιηᾶ ἐπιεπάᾶ- 
το ἢ προγόνων ὀπίσω εχὶ εὶς. 1τὰ πρό- 
γόνοι απιὶ ῥοδέενὶ : ααο {επῖα ἀἰϊξὲϊ χες: 
τὰς [δοράξοπηοηθ, φαὶ ῥγάφισίρες ἐπ 
ῥγορεμῖ Ηεγομίϊς ϑρανγίαθ γερὸς ἐμεγμρι 
ἔς ἀμαόμς γανηις Ῥγοοὶὶ εἰ Ἐμεν λές 
γιῖς, αἰ αἷῦ ΝΈροβ ἰὴ Αρεῆ]αὶ σᾶρ. ἱ- 
ΑὉ Πῖβ σοηξαϊορῖα τερσαπὶ ἀἰΠρἜης1)- 
τὴς οὈΐεγναϊα σοπ.ΓΠΠΕΙ ΠΟΥ θα Θὔ- 
Ιᾶταπατη ἴοτήροτα Χαιηορῃοηιίβ, ααΐ 
δα εδηὶ τϑίογι Ἰυαϊοίηι ἀ6 απογα ἂ- 
ΒεΠΙαὶ τορῖο. 

4. ἐφ᾽ οἷσπερ) Ὡς Βερυθ]. Καρεά. 
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βον. Τοιγαροῦν ἄλλη μὲν οὐδεμία ἀρχὴ ᾧανερά ἐστι 

διαγεγενημένη ἀδιάσπωστος οὔτε δημοκρατία οὔτε ὀλι- 
7 γι ᾿ Ν ΑΝ ἌΜΕ -, ἽΝ ͵7 

γαρχία οὔτε τυραννὶς οὔτε βασιλεία" αὕτη δὲ μόνη διω- 
“9 Χ ἐ Ψ « Ν ᾿ ὁ ᾿ " ξ 

μένει συνεχὴς βαδιλείω. Ὡς γε μὴν καὶ πρὶν ἄρξαιδ 
»ο»»» » ᾽,΄ - ΕἸ 7 7 ]΄-ς 

ἄξιος τῆς βασιλείως ἐδόκει εἶναι ᾿Αγησίλαος, τάδε τὼ 
-» ἐπρηως, ᾿ς Ὰ ᾽ 7 

σήημέιω. Ἐπεὶ γὰρ Αγις, βασιλεὺς ὧν, ἐτελεύτησεν, 
3 ᾿ Ἂς “« , -“ ι ἊΝ Ν ε 2 ἰ ἃ 

ερισάντων τοερὶ τῆς ἀρχῆς Λεωτυχίθω μεν, ὡς ᾿Αγιδὸς 
2, εν ᾽ ον ς ᾽ 7 “ ε 

ὄντος υἱοῦ, ᾿Αγησιλάου δὲ, ὡς Αρχιδάμου, κρίνασα ἥ 
ἐξ 2 ͵΄ ΚΝ Ε Ν “" ΄ 'Σ 

πόλις ὠὐνεπ Οληήτοτερον ἐίνωί Αγησίλωον Καὶ τῷ Ὑεένφι καὶ 
»Ὄο»ο“, "» ᾿ε: »") ᾽ ͵7 ΄ Ν κι Ὁ“ 

τῇ ἀρετῇ, τοῦτον ἐστήσατο βασιλέω. Καί τοι τὸ ἐν τῇ 
Ἵ [ φ 

κρατίστη ὡόλει ὑπὸ τῶν ἀρίστων κριϑέντω τοῦ καλλίστου 
΄ » “ῳ- 5} Ψ' ᾿ »“ »-ὦ7Ἤ ᾿ 

γέρως ἀξιωθήνωι, ταοίων ἔτι τεκμηρίων πρὸσ δέτωι τής γε 
2 Ὁ “Ἂς » ἊὉ 

τορὶν ἄρξαι αὐτὸν Φρετής ; 
ς Ν Ε] “δ Ἔν, ἣ 7 “Ὁ ΄ὕ 

Ὅσω γε μὴν ἐν τὴ βασιλείο, διεπράξατο, γὺν διηγήσο- 6 
- {τ 2 . ἢ » “ 

μαι ἀπὸ γὰρ τῶν ἔργων καὶ τοὺς τρόπους αὐτοῦ κάλ- 
ο 5, 3. ἃ “ς 7) γ 7 

λιστω νομίζω καταδήλους ἔσεσθαι. ᾿Αγησίλαος τοίνυν 
93, Χ » ἈΝ Ε “ἃ » δὲ ἧι ᾽ -ἷ 

ἔτι μὲν νέος ὧν ἔτυχε τῆς βασιλείας ἄρτι δῈ ὄντος αὐτοῦ 
τι -»“»"» 2 ΄͵ ἣν ε "Ἢ » ᾿ 

ἐν τῇ ἀρχῇ, ἐξηγγέλθη βασιλεὺς ὁ Περσῶν ἀϑροίζων καὶ 
ΑΝ « ᾽ Ὁ «- 

ναυτικὸν καὶ τσεζὸν πολὺ στρώτευμω ὡς ἐπὶ τοὺς Ἕλλη- 

ς. χν. 1. εῆ: βούλομαι δὲ καὶ ἃς βασὶ- 

λει πρὸς σὴν πόλιν συνθήκας ὃ Λυκοῦργος 

ἐσοίησε, διηγήσασθαι. 
ἀδιάσπαστος] Νοη ἰπτογγαρίαγθοα 

ἀεϊηάε συνεχὴς ἀἰοϊτατ, Ναἰβαῖαπ) ἀ- 
διασπάστως σοττεχὶ, αυἷδ: νετῦα διατες- 
λεῖν, διωγέγνεσθιαι οἵ Πγ,]Πἶα ἡ δῖα πὶ 
Βαθεηξ ἀπὲ Ραγεορί πὶ ἀὰϊ δα)οξὶϊ- 
ψυπο ; ἀἴαυς τὰ ἀξ εδάεπὶ τα οἱ ἀξ 
1 ασεάεξοτηοηίθγα τ τερυθὶϊοα σᾶρ. χν, 
1. μόνη γὰρ δὴ αὕτη διατελεῖ οἵαπερ ἐξ 
ἀρχῆς κατεστάϑη" τὰς δὲ ἄλλας πολι- 
σείας εὕροι ἄν Τιφ μετακεκινηρένως. καὶ 

ἔσ; καὶ νῦν μετακινουμένας. ἘΓὰὶ ᾳυϊάεπη 
ἴῃ Απαυαῇ ἱ. 10γ 19. Ταύτην οὖν τὴν 

γύκτα οὕτω διεγένοντο. [6 10} Παηΐβοα- 
το ρᾷυϊο οεἢ ἀϊνετίᾳ νετγῦὶ, ἰάξο δά- 
Ἰαηρίτατ δοουΐατίνας νύκτα, αἰχιέ ἐΐα 
ηοξίεπι ἄαρο ἰοίεγ αν. 

5. ἐρισάντων)] (οπιοΠιΪΟ ΕΠ ΠΑΓΓαῖ τ᾽ 

ἐρίς 'π ΗΘ πιοῖβ ᾽ϊ.. 3.1. εἴ Νερος 

- 

Αροῆϊαὶ ὁ. 1. "; 
ἀνεσικληπότερον) [Ιἀετὴ νοσάδαϊαπΣ 

Ἔχ. υτορ. ἰϊν 1, 22. ἰδιάανῖς Ῥο]ὰκ 
ὍΠΠν 68. ἈὈῚ ταπιεὴ (οάϊοεβ 411 ἀνεσίς- 
σληκτον εἴ ἀνεπίληπτον ἀδηϊ. 

τὸ ἐν τῇ] Μάατγρο ϑῖερῆ. τὸν, Ατῆϊ]- 

ἐϊς εὐἀά. τότε Ὠαῦεηι. γέρας εἢ ἰμίὰ 
τερ δ ἀϊσηϊϊαϑ. 

6. νῦν διηγήσομαι) ἘΤ]αΑτεἰαπ 5. εἴ 
Οαε!ξ, θεν νῦν ἤδη δίηγ. ἀαπτ. 

ἔσι μὲν νέος ὧν] Αἴηο φῖατὶβ 43. 
τεῆς ΡΙατατοῦο Αξϑῆϊαὶ α: χ]. - Ἑδῃ 
ἴτε αἰοίτυτ οτίατῃ Ἰδτὶης ἡιεϑετ. 8εὲ- 
αυθητία ἴὰ τγϑάϊς Ρ] Δ μὰ ; τὸν 
᾿Αγησιλάου σὴν βασιλείαν νεωστὶ ποαρει-- 
ληφόσος. ΠΙοτατη, ὈῈΗΝΐ Ἔχοτὶ ηᾶτ-- 
ταῦ ἡϑίϊεσ ΠΕεΙ]οπίο. 1. 3, 4. οἵ ἐἰ}ν 
4.1. 

ὡς ἐπὶ ποὺς] [π᾿ εἀά. νετυξεὶβ ἐπὶ 
οπιῆαπὶ ἰηίδγιϊς ρτίπι5 Οδβαϊίο. 

ΒΝ2 



244. ΔΟΕΒΘΒΙΓΑΙ 

΄ Χ Ἴγας᾽ βουλευομένων δὲ τοερὶ τούτων Λακεδαιμονίων καὶ 
ΞῪ 7 ᾽ Ν᾽, δνν. νἷὐ ον » “;, ἊΝ 

τῶν συμμάχων, Αγησίλωος ὑπέστη, εν δῶσιν οὠὐὐυτῶ 
᾿ς Ἃ »" ΄ 

τριογοντὼ μὲν Σπαρτιάτων, δισχιλίους δὲ νεοδωμώδεις, 
5» - ΕΥ̓ ν " 

εἰς ἐξωκισχιλίους δὲ τὸ σύνταγμα των συμμάχων, δια--- 
͵ 9 Ν Ἄ -»- 

βήσεσϑαι εἰς τὴν ᾿Ασίαν, καὶ πειράσεσϑεαι εἰρήνην τσοιή- 
ὮΝ ΕΝ »"Ἵ5Μ7» ᾿͵ «- ΕῚ 

σώι, ἤ, ἂν πολεμεῖν βούλητωι ὁ βάρβαρος, ἀσχολίαν 
» "»-ὉἌ ᾽ Νι « ΄͵Ν 

8 αὐτῷ παρέξειν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. ἘΕὐϑὺς 
Ἁ “5 Ν 7 » 7 Ὁ -“ Ν 3 

μὲν ουὐν πολλοὶ πῶνυ ἡγάσϑθησαν αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐπιϑυ- 
ἰκς Ω ε ΄ 39.. Ἀ ὰ ἕ ͵, 

μῆσαι, ἐπειδὴ ὁ Πέρσης τυρόσϑϑεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδω διέβη, 
3 Ω Σ΄Ὶ κϑ. Ἰ ΄ «ν» ᾽ Ζ »" 

ἀντιδιωβηνωι ἐπ αὑτὸν, τὸ, τε αἱρέσϑθαι ἐπιόντὼ μῶώλλον 
τιν ὍΣ ὦ " 3 

ἢ ὑπομένοντω μάχεσϑαι αὐτῷ, καὶ τὸ τἀκείνου δωπα- 
» ,, ἴω ΕΝ Ἂς “ ͵ »" 

γωντῶ βούλεσϑαι μωῶώλλον ἡ τῷ τῶν Ἑλλήνων σολεμειν" 
7 ᾿ 7 ΕἸ ἈΝ -" 

κάλλιστον δὲ τυάντων ἐκρίνετο, μὴ τοερὶ τῆς Ἑλλάδος 

". πούτων Λακεδαιμ. σούτων τῶν Λα- 

κεδι οουτίσεῦαι Γεοποὶαν, δὰ Ηἰδβοτγ. 
Οτ. Ρ. τοϑο. εὖ. Ῥατι 1625. 

σριάκοντα) ἘΔά. νεΐετεβ σεντήκοντας 
αυοά τεξξα ἔργενὶς Τιβοποϊανί ας εἴ εχ 
(οάϊοϊς Ηαπηεϊαηὶ ἤρα Δ οοτγοχὶς 
Ἠυτοπὶπίου, αυετῃ ἰεοατὶ απτ σεῖειὶ 
εὐϊζοτες. ἴτὰ εἰ ετἰαπὶ 'π ΗΕ θη] οἷ5. 
ΡΙ]αἴδτοθο εἰ ἱοάοτο χὶν. 79. [{π|εὲ]- 
Τσαπίαγ {ρίπία ρτποῖραβ ϑραγίδηϊ, 
4] τεσετ δὰ Ὀε] πὶ ρῥτοβοιϊ(ςοπῖεπα 
σουϊτατὶ εἴααε ἴῃ σοη ἢ] ο δε ἢξ [0]6- 
Ῥαης. ΡῬ]αιάτοῃαβ ἀϊοῖς τριάκοντα ἦγε- 
μόνας καὶ συμβούλους. Οἱ, ἨεΙΠεπῖσο- 

ΤΠ Ψν. 37) ὃ. εἴ ἀε ᾿ασεάςοηι. ἈΕρΡῸὈ]: 
ΧΙ. αν δὲ εἴ: πρῶτον μὲν γὰρ ἐσὶ 
Φοουρᾶς φ«ρέφει ἡ πόλις βασιλέα καὶ τοὺς 

σὺν αὐτῷ" συσκηνοῦσι δὲ αὐτῷ οἱ πολέ- 
βαρχοι, ὅπως ἀεὶ συνόντες μᾶλλον καὶ 

κοινοβουλῶσιν, ἤν τί δέωνφαι. συσκηνοῦσι 

δὲ καὶ ἄλλοι πρεῖς ἄνδρες στῶν ὁμοίων, 
Ηοο ἰδ! ᾿πιταΐαπι γοΐθετασ δὰ Πγουγ- 
ΒΌμη : δας πο εἰ ΡτΟ Δ Ὁ1}15 γαῖῖο 
γε κι ἀπέξὶα εχ ἴοοο Ηε!]επ] σογα πὶ 
ν, 3, 8. τεπὶ [α1Π8Ὸ ἡονάτη εἰ ἴὰπὶ 
Ρτπιαπι ἱπιγοάαέϊατα : ἰἴδαιε Χεηο- 
Ῥῥῃοπίεπι ποη ΑἸΧΙΠῈ στοὺς πριάκοντα, 
Αστσα! πὶ επὶπὶ δά αἀϊταπι πηϑ] αἷς Βᾶ- 
ὉΠΙα5, ουἱ Ζευπηα τεξὶς [τὰ οσοαττγὶξ, 
τ τηοηετοῖ ἀγι!σ]ὰ πὶ Δ Ὀεδ θεία τη ἴῃ 
Ἰοοῖβ Χεπορποηιίβ, ΡΙαταγοῆὶ εὐ Ὁῖο- 
4οιὶ δηΐεα ἰδαθαι5, Οὐπὶ να] βαία 16- 

δέος ἔδοϊς Οσεϊῇ, πο εἰ ῥϑυΐο ΡοἕΗ͂, 
δὶ εἀά. ἀπιε ΗπιοΠἰπίοπαπι ἀαθαπε 
σρισχιλίους. Ἰάετα εῖξ, νεσδαρεωδεῖς 
[οπρῖαπι Παθεῖ. ; 

σύνσαγμα) ΟΥ̓. Ρ. 249. εἰ 296. 

διωβήσισϑαι)] Ἑαά, νεϊεγαπιὶ διαβή- 
σεται σοττεχὶς Οαβαϊο. εῖπάε στοῦ 
στρατεύειν εχ Γιεοποϊανίαπα ουτη Ηαῖ- 
σὨΙΠίοπο εἰ Βαςῆίο τονοοανὶς ὉΚ εἰΐζε : 
Δτισ]ὰ τη τοῦ εἀά. νεΐεγεβ οὰτῇ ϑίερῃ. 
εἴ Ζευπίαπα οπηϊταπῖ, Εχετηρία ἃγ- 
τ} οπ ΠῚ ροίαϊς Ζεαπε (ἕοοη. ἵν. 
3. νῖ. 9. εἰ Ογτορ. νἱϊῖ. 1,13. Αἀάο 
ἀε δρυθ]. [ἀςοεά. χὶϊ!. τ. 1π Ογτορ. 
ψΠΠ,. 7» 12. εἢ ἃ, σάφ᾽ ἴσϑι, τῷ εὐφραί- 
γεσϑαι πολλὰς ἀσχολίας παρέχει" ηαϊ 
σαία 5 ταὶ] Γαϊρεξὶαβ εἴ. 

8. αὐτὸ σοῦτο)] Ταητίπα εἰ Ηαηεῖ, 
1Π|0ὲγ ουγττταπε [εηεη5 τὸ, πᾶς Βτο- 
ἀδθοὺς Γοτρίατη πηϑίεραὶ αὐτὸν σοῦτο 
ἔπσιϑ. [εὰ ᾿ἰὰ αὐτὸν ΡοΙ ἐπιϑυμῆσαι 
ΟΟἸ]οσατὶ ἄεθεγε, πχοπαὶς Ὁ εἰίκε, χαὶΐ 
αὐτοῦ ταλ]εὈαϊ οτίρταπι, ἰά εἢ : ἦαης 
εἦμς γαΐϊογιο πεἰγηῖγαι! ψμπί, ϑεὰ ἴα 
ΡΙΟΠΟΠΊξη τοῦσο ἢ ποη {οι πὶ ἰδη- 
δΒαϊάμπι, [εὰ εἰαπι ἰηυτ]6, Θαδᾶτς 
νυ]ξαῖα οτρίατα Ὀεης ἤάᾶῦεγε νἱάς- 
ἴατ. 

σό, σὲ αἱρεῖσθαι) Οαῇαϊο σόςε δὲ ἀε-" 
ἀϊτ; ῥᾶιὶο ροὲ βουλεύεσθαι, παῦε Ἀ“ 
αἰ άο5. 



ΦΑΡΝἝΗ͂;: 245 

ἀλλὰ περὶ τῆς ᾿Ασίας τὸν ἀγώνα κωϑιστάνωι. Ἐπεί9 
γε μὴν λαβὼν τὸ στράτευμα, ἐξέπλευσε, σῶς ἄν τις σα- 

Φέστερον ἐπιδείξειεν, ὡς ἐστρωτήγησεν, ἢ εἰ αὐτὼ διηγή- 

σώιτο, ἃ ἔπραξεν ; Ἐν τοίνυν τῇ ̓ Ασία δὲ πρώτη πρᾶξις 10 

ἐγένετο. Τισσαφέρνης μὲν ὥμοσεν ᾿Αγησιλάῳ, εἰ σπεί- 

σωιτο ἕως ἔλθοιεν, οὺς πέμψειεν τρὸς βασιλέα ἄγγες 

λους, διαπράξεσθαι αὐτῷ ἀφεθῆναι αὐτονόμους τὰς ἐν 

τῇ ᾿Ασία πόλεις «ὐλληήϑως: ᾿Αγησίλαος δὲ ἀντώμιοσε, 

ἊΝ ἄξειν ἀδόλως, ἜΠσΌΡΟΝΕ, τῆς πράξεως τρεῖς 

μῆνας. Ὁ μὲν δὴ Τισσαφέρνης, ἃ ὥμοσεν, εὐθὺς ἐψεύ- 11 

σατο ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰρήνην πράσσειν, στράτευμα πολὺ 

παρὼ βασιλέως, πρὸς ὧ τρόσϑεν εἶχε, μετεπέμπετο. 

᾿Αγησίλαος δὲ, καΐπερ αἰσϑόμενος ταῦτω, ὅμως ἐνέμεινε 

ταὶς σπονδαῖς. “Ἐμὸ (μὲν) οὖν τοῦτο πρῶτον καλὸν δὸ- 15 

κεῖ διωπράξασϑαι, ὅτι Τισσαφέρνην μὲν ἐμφανίσας ἐπί- 
ὀρκον ἄπιστον πᾶσιν ἐποίησεν" ἑαυτὸν δι ἀντεπιδείξας 

τρῶτον μὲν ὅρκους ἐμπεδοῦντω, ἔπειτω συνθήκας μὴ 

ψευδόμενον, πάντας ἐποίησε καὶ “Ἕλληνας καὶ βαρβά- 

ρους “αῤῥοῦντας συντίθεσθαι αὐτῷ, εἶτι βούλοιτο. Ἔπεὶ 13 

δὲ μέγα Φρονήσας ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ καταβάντι 

στρατεύματι, Ἀρλώπει ̓ Αγησιλάῳ πόλεμον, εἰ μὴ ἀπίοι 

ἐκ τῆς ᾿Ασίας" οἱ μὲν ἄλλοι σύμμωχρι καὶ Λακεδωιμο- 

10. πέμψειεν) [ἰὰ εἀά, νείεγεβρ σὰς 
Ἠδηεὶ. εἰ συεἸξ, πέρψοιεν ϑίερη. ἀε- 
ἴηάε διαπράξασθαι ἄἀδηϊ]αηξϊ, εἰ ΟΌΕ}Ὲ, 
Ῥοῆξεα τὰς ἐν ᾿Ασίᾳ ΟΠ ἀτιΐσυϊο τῇ 
ἄδε Θαε]Ὲ. ΠΠθεγ. ψειθαπι διαπράξε- 
σϑαι ΝΥ εΙΙκε ἱπιεγργειδίαγ ΚΣ ἐμά 
ἀξίνη, οῤέγαηι ἀαίμγωπ, μί, εἴ ἀε 
βιωάϊο εἰ σοπαΐμ ασοϊρί πάατη τποηδί. 
ϑεὰ διαπράττεσθαι, εξ οῤεγα (μα ῥεγῇ- 
σεγέ, εἰ αἰῆτγηανὶς Ρεγίᾳ κα ρον ξμγινι 
εἴ οῤῥεγα μα, μι σαμία δὲεὶὶ! ῥ»αοϊάετε- 
Ζμν εἰ ἐϊδεγίας οἰ υϊαίδης 44 εγαοὶς 
γεδάεγείμν. ΡΙατᾶγοῃυ5 Δρεῇ!αὶ ἴχ. 
ἐποιήσατο σπονδὰς ὡς τὰς τύλεις αὐτῷ 

Ἑλληνίδας ἀφήσοντος αὐτονόμους 
βασιλέως. 

11. πρὸς ᾧ] Ηαηεϊ. εἰ ΟὐΕ], ΠΌ ΕΣ 
τυρὸς ὃ ἀδηῖ. 

12. Ἐμοὶ (μὲν) οὖν] Ῥατγεϊσυ]ατη μὲν 
ἀξ πηεο ᾿ἱπίδγα!, 4φυᾶσῃ (εηὰ5 εἴ ῥτο- 
Ρτεῖαβ Γεγπηοηἶβ ἢδρίϊαγα τα ὶῃὶ νά ε- 
ἴαΓ, 

ϑαῤῥοῦντας Ῥατγιοἱρίαπι 80 εἀά. 
νεῖ. οτηϊ μι πὶ νοτῖϊς εἰἰαπὶ ΡΠ]]ε]- 
Ρῇ5. Βεαυβηβ αὐτῷ ἴῃ ἑαυτῷ τηὰίανὶῖ 
ϑίερΠδη05. 

13. καταβάντ] Ἠε]]οηΐοα αἀάυπὲ 
παρὰ βασιλέως. 

1.8 



“46 ΔΟΈΘΒΘΙΠΑΙ 

7 ς ) , ,ὔ 9 δὲ Γ΄ ,. ἃ 
γῶν οἱ τπωρόντες μαλὼ ἀχϑεσϑέντες φανεροὶ εὙενοντὸ, 

7 Α Ν "»“ο2» ΜΝ . - 

νομίζοντες μείονω τὴν τυαροῦσαν δύναμιν Αγησιλώῳ τῆς 
΄ "»" “ ,ὕ Ν ἃ 

βασιλέως ταρωσκευής. εἰνουί" ᾿Αγησίλαος δὲ μάλα Φαι- 
Ὁ Ἂν ΄ » "»-᾿ »"» "Ψ. '- 

δοῷ τῷ προσώπῳ Φποωγγείλωι τῷ Τισσωφερνει τους 
μβ Ε υ « Ν "ἢ θυ ΑΣ, “ ᾽ 

πρέσβεις ἐκέλευσεν, ὡς πολλὴν χώριν ὠὐτω ἔχοι, ὅτι ἐπί- 
ῃ δικις ᾿ 7 Ν ἣν 3 ͵ Ν" 

ορκήσας αὑτὸς μὲν πολεμίους τοὺς Θεοὺς εκτήσωτο, τοῖς 
» τ Ἵ » ΄ ᾿ Ν ῷ ΄ς. 

14, “Ἕλλησι συμμάχους ἐποίησεν. Ἔκ δὲ τούτου εὐθὺς 
"»“" Ν οἢ ᾽' ΄“΄ » ὰν ͵ « » 

τοις μὲν στρωτιωτῶις παρήγγειλε συσκευάζεσϑαι ὡς εἰς 
͵ "“ Ν ͵7 » ὰ 5 Ἃ τ »“, 

στρωτείων" τωῖς δὲ πόλεσιν, εἰς ὡς ὥναγ Κή ἤν ἀφικνέι- 
"4 3 7 "»Ὡ" » ἣν 

σϑαι στρατευομένω ἐπὶ Καρίαν, σροεισσεν ὥύὑὙορων πᾶρω- 
͵ 3 ΄ ν Υ »9 » 

σκευάξειν. Επέστειλε δὲ καὶ Ἴωσι καὶ Αἰολεῦσι καὶ 
ε ΄ Ν ς ΤΉΝ, ΤΡ . Ἂς 
Ἐλλησποντίοις πέμπειν πρὸς αὑτὸν εἰς Εφεσον τους συ- 

ᾧ Ὰ “ ΄ « « 

15 στρωτευσομένους. ὍὉὍ μὲν οὖν Τισσαῴερνης, καὶ ὅτι ἱπ- 
Ν ᾽ 5 «5 ͵ ε λ ᾽ Υἷ 3 

σιχὸν οὐκ εἶχεν ο Αγήσιλαος, ἡ δὲ Καριώ ὠζιππος ἥν, 
ε « “Ὁ »Ν » 9 δ Ἄν Ἂς ΕῚ ͵] 

καὶ ὅτι ἡγεῖτο αὑτὸν ὀργίξεσϑαι αὐτῷ διὼ τὴν Φποτήν, 
“Ψ. βὰς Χ ΕῚ “" ᾿ » ᾧῷ « 7 

τῷ οντι νομίσως ἐπι τὸν ὠὐὑτου οἰχον εἰς Καρίων ορμήσειν 
ΒΟ ἙΝ Ἂς Χ ΝΝ « ᾿᾽ 7 ἂ -“ο. Ν δὲ ς 

οὐτὸν, τὸ μὲν τοεζὸν ὥπων διεβίβωσεν ἐκεῖσε, τὸ δὲ ἱππι-. 
Ν » ἣν Υ , Ἶ ΄ ΄, « Ν 

Ἀοὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον τσεριήγῶγέε, νομίζων ἐκῶνος 
- ; »Ὕ ἄνω ἱ ὠν ᾽ Ν 

εἰνῶι κωτωπωῶτησῶι τῇ ἵππω τοὺς Ἑλλήνως πρὶν εἰς τῶ 
͵7 5» ΄ ἃ »' ," ἢ, 

16 δύσιππα ἀφικέσϑαι. Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 
͵7 315 ΕῚ ΑΝ » ον 3. ὩὡΝ Ζ » ὦ ᾿Ὰ 

Καρίων ἱενῶώ!, εὐσυς ἀντιστρέψνας ἐπι Φρυγίως ἐπορεύετο 
Ν ἥ ᾽ -“ 2 ἊΣ 7 3 

καὶ τς τε ἐν τῇ πορείω. ὠπαντώσως δυνάμεις ἀναλωμ- 

ἑαήμηη {μαγιπ παδογεῖ, Τπ Ἠε]]επὶοὶς 
ἶν. 8, 6. ῬῃαγπαθαζΖας ἀϊοϊταγ ἐπ᾽ οἴκου 
ἀσελϑεῖν, ΑὈΪ Ρητγρία Πρπιβοδτυτ, [μὰ 
τὰ βασίλεια ῬΏατπεθαΖὶ εταηξ Παίου- 
Π| ἴῃ ῬΗτγνεῖα, ἵν. 1.15. Αά τεπὴ ρεῖ- 
εἰπεῖ Ἰοσὰβ. ΡΙαάτοϊ Ἐπ πηθηΐβ σᾶρ. 
νἱ!. περὶ δὲ τὼς Σάρδεις ἐβούλετο μὲν 
Σ ἣ Ὑ ἘΣΩΣ ; 
ἱπποκρατῶν «ποῖς Λυδοῖς ἐναγωνίσασϑαι 
σεδίοις. 

Τισσαφέρνει] απο ἰογγηαση οὐτη 
(αῆαὶ. νυ!ραῖερ Τισσαφέρνῃ; φγϑοτα 
Ζεῦυπα. ᾿ Ιάςπὶ Οδβαϊίο εἀά, νδίεγα 
σὰς πρέσβεις σοιτεχίξ. 

14. πρὸς αὑπὸν) Βάὰ. νεῖῖ. αὐσὸν. 
πη Ηε!!εηϊςοὶς εἰ ἑαυτὸν. Θὰ]. ἀεϊηάα 
ἀὰϊ συστρατευσαμένους. ῬΙατάτοπας Α- 

ξεῖ. 1χ. εὐθὺς οὖν ἀμυνόμενος ἀπάτη δι- 
καίᾳ τὴν Τισσαφέρνους ἐπιορκίαν, ὑσέδει- 

ξεν ὡς ἐπὶ Καρίαν προτάξων. ᾿Ὀὶ σα]δῸ 
τηᾶ]ε Ἰερίτωτ ἐντέδειξεν----ροώξων. 

1ς. σὸν αὐσοῦ οἶκον) Νεροβς. Οδρ. 
ΧΥΙ, 3. σποά ἱῤῥως ἐγανιέ ῥέμνσπα ἀοντῖς 
εὐδία τι Οανῖα. ΜΝ ΕΙΚε ἢ. 1. νεται, ἐπ 
γεβίομοη, μδὲ τηαροί σαι βαγίεπι γασμές 

16. ἀντιστρέψας--- Φρυγίας} Ηδε]ϊε- 

πῖσα ἀδηΐ τἀναντία ἀποστρέψας. Ὀ ε- 
ἴπεε συε!ῇ, Φρυγίαν ἢαθεΐ συγ Ταπε. 
νεῖ, Ηυτοδὶηί. 

ἀπαντώσας ὃ. ἀ. ἧ. καὶ τὰ} Ηφς 
ἀείαηι ἴῃ ΗΕ εηὶςῖ5, αὶ σοβέγα ἐλάρον 
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΄ πρὶ ἈΑΩ δὰ ὁ καὶ Ψ ΄ , . .5, ἊΝ 

βάνων ἡγε, ωϊ τῶς πόλεις κατεστρεῷετο, και εμβωλὼν 

ἀπροσδοκήτως, πωμπληϑη χρήματω ἔλαβε. τρατη- 
Ἂς ε ἈΝ » 2 ͵ “ 3 Ν ν᾽ 

γικὸν οὖν καὶ τοῦτο ἐδόκει διαπράξασθαι, ὁτί, ἐπεὶ τῦ- 

λεμος ταρρεῤῥή θη, καὶ τὸ ἐξαπατῶν ὅσιόν τε καὶ δίκαιον 

ἐξ ἐ ἐκείνου ἐγένετο, ταϊδὼ ἀπέδειξε τὸν Τισσαφέρνην τῇ 

ὠπάτη" φρονίμως δὲ καὶ τοὺς φίλο ἐνταῦξτα ἔδεξε 

ππλουτίσωι. ᾿Ἐπεὶ γὰρ, διὰ τὸ πολλὰ χρήματω εἰλῆ- 

ῷϑαι, ἀντίπροικω τὰ πάντα ἐπωλεῖτο, τοῖς {δι φίλοις 

προεῖπεν ἀκέϊσιδαι, εἰπὼν, ὅτι “καταβήσοιτο ε ἐπὶ δος, 

σῶν ἐν τώχει τὸ στράτευμα ἀρ ἡ τοὺς δὲ ἀκφυρός 

πώλας ἐκέλευσε γραφομένους, ὁπόσου τι πρίωιντο, τροῖ- 

ἐσιϑώι τὼ χρήματα. Ὥστ᾽ οὐδὲν προτελέσαντες οἱ Φίλοι 

αὐτοῦ, οὐδὲ τὸ δημόσιον βλώψντες, πάντες πωμπληϑῆ 

χρήμωτω ἔλαθον. 
Ν ΄ »7 , 2 ΄ « -“ Ν 

πρὸς βωσιλέω ἰόντες χρήματα ἐθέλοιεν ὑφηγεῖσθαι, καὶ 

γ΄. ιν ε 7 ς  ὰ « 3" 

Ἐτε δὲ ὁπότε ὠυτόμολοι, ὡς εἰκὸς, 

»-»" » ΄ « ᾿ς ». 7 « , .“ 

τώυτῶ ἐπεμέλετο ὡς διὼ τῶν ᾧιλων ἁλίσκοιτο, ὅπως 

βανε ε(ξ, αυοά αὐ “τεξλία5. ργεοίθγεθας 
Βαοῃίαβ. ϑεά ἴΐὰ {πατὶπὶ ἐδόκει εἢ εἰ 
Γεααϊταγ ἧς δαάθπι τε ἔδοξε. Ποϊηάα 
παμπληϑεὶ Ὠαῦει Οαε]ῇ. 

ι8. ἀντίπροικα τὰ πάντα] Οὐε]Έ, 
κατὰ πάντα. ΑἸτετατῃ νοσαὈα] πῃ 811- 
ῬΠ ποῦ τερεγῖσασγ, Πεπιοδη5. νὴ} {Π- 
ΠῚ ΌΤῚ ῬΤΕΙΙᾺ ΠῚ; ἡμλῇ. ἀϊοαβ λα! 14771-- 
πῇ, ᾿5γτγ.4 

ἐσὶ ϑάλασσαν] ζῇ ἘΠΊ ροτῖ ΠῚ α1:- 
αυοά, δὶ τηδ]ογὶ ργεῖο νεπάοτγα ᾿ἰἰσδαΐῖ 
ΓΕ5 επηίᾶ8. 

γραφομένους----αροίεσϑα.) ἴ. ε. ἢπα 
Ῥτγεῖῖο τα οσε γὲβ εὐηῖᾶβ, [δὰ ργείϊο ἴῃ 

τἀ ]ας τεϊαίο σατη ποπηϊ πὶ 5. [ἢ- 
εχ Ζευπίδηυβ εχ ἢ. ]. ἱπιθγριοιαῸΓ 
φεπάογε, ἐγαίίεγε, (ἕοη. ἰχ. το. ἀπα- 
ϑϑμήσαντες καὶ γραψάμενοι ἕκαστα δι- 
ἀν Υθυϑαι ἈΌῚ Οἴσεγο νεγίῖς απ- 
πιρπεγαία ἐχογίδεγε, 

δημόσιον] Νοῖογ ἄς ΤΔοαά, Ἀερυῦ- 
Ἰσὰ χίϊ. α1. ἣν δὲ ληΐδα ἄγων (τις ἔλ- 
9} πρὸς βασιλέα Ἶπ οἐχρεαϊείοπα Ὀε}11- 
οα νοπίλεα 1) πρὸς λαφυροπώλας σοῦπον 

ὁ βασιλεὺς ἀποπέμπει, αἱ δε. οἤπηΐ5 
Ρεδαπία εχ Ριδάα τεάαξὶα δἀ φτὰ- 
τίατη οοηξείγοταγ. ῬΏΥ]ΆτΟ 5 ἰάπλθῃ 

ἀρ ῬοΟΪν ΠῚ ἰ]. 62. ἐδτι! τῇ ρᾶτγίε ΠῚ 
Ρτϑράβο σερὶ ἔα δ ἀτιγὶ τα πὶ τείοτί. 
θεῖε παρμσληϑεὶ ἀας (πε, 

19. ἁλίσκοιτο) Ηδπο νυϊραῖδε ἀλέ- 
σκοιεν Τοτὶ ρα γα τη 6 πηᾶγϑῖηα 5ῖΈρῃ. οἷ 
ΗἩατὶοίαπο ἰἰτο οαπὶ ΗΟ πίοπο 
τεέϊε ρτοία τ ΒᾶΘΠ. [Ἃἢ τπᾶιρὶπα τὰ- 
τηδη ϑιῖερῆ. εξ ρίατα! 5 πατηθταβ ὧλί- 
σκοιντσο. (ΟΕἴοτι ΠΊ πηΐϊτα οἷ δὰ ἢ. ]. 
ἀυδιταιῖῖο ΨΥ εΙΠΟ ἀς Γδπιθητία ἰοοὶ, 
'π 4.8 νετίεπάα αρετταῆξ ἀοοεὶ Ρἢϊ- 
Ἰε]ρῇ πη, (ΘΠ Π πὶ ΟΠαγραπίίεσ εἰ οἱ- 
νεῖ ποῆτατῃ Οοἰάπαβεη. ψεῖθα ὡς 
εἰκὸς ἱρίε νατῖῖτ, σγαπεξεραδ, μὲ γαοῖίε 
ἐχιβώπαίμγ, ῬΙΟ ἰόντες [οτἱρίατη Γαδ 
σεηΐει οἴσοντας νεὶ ἀποίσοντας, ἀἀἀεῃ5 
δοσυζαίιν πὶ γορὶ ἂὺ ἰητει!εέϊο κατά. 
884 ποη ἀϊχῖϊ, φαϊά ἢΠρηϊδβοατὶ νοὶαε- 
τὶς νεῖ ὁπόσε αὐτόμολοι κατὰ οἴσον- 
σας πρὸς βασιλέα χρήματα ἐϑέλοιεν ὑῷ- 

ἡγεῖσθαι. Ἰ)εϊηάς νυ]ρξαίατη ἁλίσκοιεν 
Ρτοοίοσε 60 εη[, κί ἡγαπεξαμα σαρβε- 
γέμὶ. Νβααε δηΐτῃ ἀἰοὶ ὡς ὑπὸ τῶν φί- 
λων, ἰεὰ ὡς διὰ σ΄ ᾧ. ἁλίσκοιτο. 8εά 
ἴϊτὰ τταϑίαρεα ἀϊσογεπίωγ δἰϊαπ ἐνδοξό.-- 
σεροι βετὶ, Οὐ} 15 γαὶ τηϊ πη  πηὰ ετᾶῖ οὐγα 
Αρεῆϊαο. Ηἰς οηϊπὶ ἀπηϊσογαπι δ]ο- 

Β4 
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; ἥ " ; ἦ 
ἅμω μὲν χρημωτίζοιντο, ὥμω δὲ ἐνδοξότεροι γίγνοιντο. 

τὴ, ν δ. οἱ »ΩΝ ὸ" ᾽ Σ τὸ ΠΥΛΌΧΆρΩς; Διῷ μὲν δὴ ταῦτω εὐθὺς πολλοὺς ἐραστὼς τῆς εὐὑτῶῦ 
20 Φιλίας ἐποιήσατο. “ Γιγνώσκων δὶ ὅτι ἡ μὲν τορι ουμένη 

ΡΟΣ » 7 3 ᾿ι ͵ τ ᾿ς κι 
κῶὶ ἐρημουμιένη χώρω οὐκ ὧν δύναιτο πολὺν χρόνον στρῶ- 

Ψ; « Ε ΕἾ ΄ Ἁ 4 Ἀ “2 

τευμίώ Φέρειν, ἡ δι οἰκουμένη μέν, σπειρομένη δὲ, ἀέννωον 
ΕΝ ᾿ . ΄ 9 ΄ 3 " " 7 

ἂν τὴν τροφήν παρέχοι, ἐπεμέλετο οὐ μόνον τοῦ βία χει- 
» ἣν 3 ᾽ 5 Ν Ν φϑ ͵ ,ὕ 

ροῦσϑϑεαι τοὺς ἐναντίους, ὡλλω Καὶ τοῦ πρωότητί τροσώ- 

2] γεσθαι. 
ἂν να αὐ Ζ7΄ »" ͵, 

Καὶ πολλάκις μεν προηγόρευε τοῖς στρῶτιῶω- 
Ἂς ε ἊΝ ἯΝ « 3 »"ὝἭ 

τῶις τοὺς ὠὡλισκομενους μὴ ὡς ὠδιίκους τιμωρέϊσαι, 
Ξ᾿. ΩΣ 3 Ἵ) 7, ἀν Ζ 

΄λλ ὡς ἀνθρώπους ὄντως φΦυλώσσειν. πολλώκις δὲ ὁπότε 
7 ᾽ 3 ὡν Π 

μεταστρατοπεδεύοιτο, εἰ αἴσθοιτο κατωλελοιμιμένω τωι- 
9 ἃ 3 Ἁ 

δάριω μικρὼ ἐμπόρων, (ὦ πολλοὶ ἐπώλουν, διὼ τὸ νομί- 

ὧν μὴ δύνασϑωι ἂν φέρειν αὐτὼ καὶ τρέφει) ἐπεμέλετο 
Ν 7 “ 7 καὶ τούτων, ὅπως συγκομίζοιντό ποι. Τός δὶ αὖ διὰ 

-Ὁ» ὡ 5» 7 ΄ » 

γήρως καταλειπόμενοις ὠἰχιμωλῶτοις προσέτωττεν ἐπίμες- 
"-“" 2» “ὦν ς ͵ ἀν ον »"» 7 4 ΟΝ,  ᾳ 

λέώσθαι αὐτῶν, ὡς μῆτε ὑπὸ κυνῶν, μήῆϑ᾽ ὑπὸ λύκων 

διαφ9 είροιντο. ἽὭΩστε οὐ μόνον οἱ πυνθανόμενοι ταῦτω, 
ΟῚ »ὃ Ν ᾽ ΓῸ Ὁ μὰ 7 3 »- 4“ ᾿ν"" 2 ἯΙ 

ὥλλα κ͵ὶ αὕτοι οἱ ὡλισκομενοι εὐμένεις αὑτῷ εγίγνοντο. 
ς ,} Ν ᾽ὔ Ἷ, 5 ων δ᾽ ν “ 

29 Ὁπόσας δὲ πόλεις προσαγάγοιτο, ἀφαιρῶν αὐτῶν, ὅσώ 

τίϑο εἴ ἔοτία πϑὸ ἕανεδας αδῖηαε : ΙΔηυς 
Το] πὶ ἀδπηοπῆταγα νοὶ ΧΕ πορἤοη. 
Χρήματα ὑφηγεῖσθαι εξ ἐλεαμτνος αὖ- 
Μονάϊίος αἰϊομδὶ αμΐ ῥεομπλᾳς, τὲς ῥήε- 
Ζοίας ἀμί φοῤίας αἰϊο ἩΜήεΥ.. κῦτϑᾷ 2γ611-- 
δαγὲ λοβὲ εἰ ει ῥεγάμοεγε αα ῥγααάαι 
εξαῤϊτεπάανη. “Γταηβίαρϑο τ πηι τῇ 846- 
ὈΠ| ταροπὶ οἰαὰς (οἷ ᾿πάϊοίαπη ἔαοὶ- 
Ἐπὶ ῥγϑοάθε οαρίεπάθο, ρος Χ. αἰοῖξ 
ἐόνσες πρὸς βασιλέα. Ἀπ ἴοτιε ΝΥ εῖκα 

ἴῃ ΠοΟπΠηϊηΕ τερὶβ ἀθεγγανῖς εἰ Ῥεγία- 
ταΐῃ τερεπὶ Πο οορίίαν!ξ ὃ 

2ο. ἀένναον) Εαἀά. νείεγος ἀέναον 
ἀαπὶ: ἀεῖπάε Ατιβιάδς, εἰἰαπὶ συ], 
ἄἀαιϊ παρέχεται οτη ΠῸ ἄν. 

21. μεσασσρωτοπεδεύοιπο]} {{| ΤῆΔΓΡΟ 

ϑίερῇ. εἰ Ηδηείϊδηϊ ΠἰὈτὶ, οοπίτα εἀά, 
ψεΐοτεβ. διζαγι πη, ϑιερπαηΐαπθε ἱπη- 
τ ἀμ: μετεστρατοπεδεύετο ὨΔΌΕΠΙ, 
εὗζαπι ἀδάϊε Η το πίοπ. 
ἐμπόρων} ΔἈὰ ρτεοράδπι ρεγίίποτα νὶ- 

ἀεπίοσ ᾿ηΐαπιεβ οὰπὶ ραζεπίθυ5 δῸ- 

ἄἀμπξιϊ, ἂπ ροίϊῃ5 ἱπ δχεγοῖϊα πδε ἢ 
δεὰ δἀάϊίαπι ἐμπόρων ν᾽ ἀεί ργοάα πῃ 
ΘΥΡΌΘΓ ἢ εἴδη νεγθαΠπΊ ἐπώλουν αἰξ- 
ΒουΠαίετη Παῦεγε νἱάδίασ. Θαὶς 6- 
πΐτη ἰπΐδηΐες. απ ῆἔε ἴῃ ἐχεγοϊξα ρὰ- 
ἰὰπάμι5 οἷ ὃ ἔμποροι [πὶ 4] Ἔχεγοῖ- 
τὰπι εφυππίατγ, αἰ Ογτγορεβάϊεα ἵν. 5. 
ΖΦ). ΘΕ ΣΧ δΣ 

συγκομίζοιντό ποι} 1. 6. υὐ ἴπ Ἰοσ 
Δ] ]ὰδπὶ τατυτὴ ΟΟΠΕΓΓΕ ΠΣ αχῖγα 
οαῇτα, ὈῚ {πὶ θὰς σαρινῖ5. οατὰ ε0- 
Τα ΠῚ τπδηάδεαδαίαγ, Οοηίγα νοῖο [πἴοτ- 
ΡΓΕῖο5 οπίπεβ νεῦθα (ἐαιαπίία τοῖς δ᾽ 
αὖ ὃ. γ- καταλειπομένοις αἰυηῖ εξ ἀα- 

{νος ἃὈίοΙ αἴοβ, ασυδῇ [ΕΠ πὶ σαρίϊνο- 
ΤᾺΠῚ σαγὰ ὨδΌϊΓα ἔμεγὶς δὉ Αρβεῆϊδο, 
ΠΕ ἃ οδηΐϊδας Ἰαρὶίνε Ἰασεταγεητατ 
Θυΐξ ἴῃ ρῥτγϑάδ δ πη 65 αράυξιος ἔα ἃ 
τα θὰ 5 ογεάει ὃ 

22. ἀφαιρῶν] ΠῚΡΕταΠς Ἐ05 ἃ {ες 
ψΠΠΠθὰ5. τϊη ποτα ἀοπλπὶ5 ργθῆδη- 
ἀϊξ. 
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»ὋῬἢἬ» »Ὃ ΄ ε ᾿ ͵7 

δοῦλοι δεσπόταις ὑπηρετοῦσι, ττροσέταττεν, ὁσὼ ἐλεύϑεροι 
3, »“" ον 7] ΕῚ ΄ 

ἄρχουσι πείθονται" καὶ τῶν κατὼ κράτος ἀνωλώτων τει- 
΄ “ 7] Ὁ Ν »" 3 »“ " Ν ΄ 

χέων τῇ φιλανθρωπίοω ὑπὸ χεῖρα ἐποιεῖτο. ᾿Ἐπεὶ μέντοι 
ἌΔΟΝΝς ΑΝ 7 “«ὶ τέ “ ν΄ ΦᾺΣ 7 

ἀνὰ τὼ τεδίω οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίω ἐδύνατο στρατεύεσθαι, 
ἣν Ν Ν ς 7 ΕΝ 7 δος ς 

διὼ τὴν Φαρναβάζου ἱππείων, ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν κωτά- 
ὡδὶ Ψ' « Ν ͵͵ »-» » » 

σκευώστέον εἶναι, ὡς μὴ δρωπετεύοντω πολεμέϊν δέοι αὐ- 
Ἂν, Ν ΄ ͵7 Ε ΓΝ »" » “τὩ2 

τόν. Τοὺς μὲν οὖν πλουσιωτάτους ἐκ πώσῶν τῶν ἐκέϊ 
᾿ς ε ι “Λ Ν » Νὺ ἀν ΄ 

πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε" προεῖπε δὲ, ὅστις παρέ- 
.« ἈΚ ῸᾺ Ν Ὑ) ͵΄, « ῳ “ 

χοιτο ἵππὸν καὶ ὅπλω καὶ ἄνδρα δόκιμον, ὡς ἐξέσοιτο 
ι  νῆν “- 7 2 « “ἷ 

αὐτῷ μὴ στρατεύεσϑι" καὶ ἐποίησεν οὕτως ἑἕκαστὸν 
΄ὕ -“ 7 ψ 357 Ν « Ἃ 3 "-“Ὡ 

τροϑύμως ταῦτα πράττειν, ὥσπερ ἄν τις τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ 
ΕΣ ͵7͵ 7 7 μὴ 7 ᾿ Ν 7 ἀποϑανούμενον τοροϑύμως μαστεύοι. Ἔταξε δὲ καὶ πό- 

κι τ ͵΄ ΠΝ ε ν ο 7 Ἂν 

λεις, ἐξ ὧν δέοι τοὺς ἱππέας τυαρασκευάζειν, νομίζων ἐκ 
κι Ὁ Ν Γ 7 » 5 Ἂς 

τῶν ἱπποτρόφων πόλεων εὐϑὺς καὶ φρονηματίας μάλιστα 
ΕΝ ΤῈ -“243ψ « “᾿ ὐν »Ὃ-Ἣ ε ΠῚ »ο 

ἂν ἐπὶ τὴ ἱππικὴ γενέσθαι, Καὶ τοῦτ᾽ οὖν ἀγαστῶς 
9᾽ -“" “ 7 ἈΝ ΣΣ (ἃ Ν » 

ἔδοξε πρᾶξαι, ὅτι κατεσκεύαστο τὸ ἱππικὸν αὐτῷ, καὶ 

σειχέων] Τπιε!]Πσ 6 σινὰ, ασαοά δαάϊ 
νοϊαετα ϑιθρῃδηὰβ εἴ Ιβοποὶ]. Ῥτὸ 
ὑπὸ χεῖρα Βτοάξειβ ὑπόχειρω τιΔ]εὈαῖ, 
αυοὰ εἶ ἴῃ Παιηείαπο ϑεὰ ἔογπηᾶ 
ὑποχείρια [τεφαεπίατα ἴαϊξ ταπίατῃ αἴ 
{οτὶριογα πη. 

23. παρέχοιτο ἵππον] Τὰ ὕτὸ σιαρέ- 
χοι τὸ ἱππικὸν σὕτῃ ΓΘΟΠοϊανῖο Γοτὶρῆε 
Ἡατομίηΐ. εἰ τε! αὶ εἀϊζοτεβ. ΡΊατατ- 
οὔτις Αρεῆ]αὶ ᾿χ. προειπὼν σοῖς εὐπό- 
ροις) εἰ μὴ βούλονται στρατεύεσμιαι, πά- 
«σχεῖν ἕκωστον ἵππον ἀνθ᾽ ἕαυτοῦ καὶ 

ἄνδρα, (είεγαπὶ Ουε]ῇ. ρᾶυϊο ἀπε 
Παθεὶ ἐκ πασῶν τῶν ἐκεῖ πόλεων, ]ὰπα 
αὶ εἰ (οτρία πὶ 'π Ηε]]δηϊοῖς. εἴ ἴῃ 
Ηδεείαπο. Ψυϊρο νερὰ ἐκ τσασῶν ἀε- 
εγδηΐ. 

ταῦτα πράττειν, ὥσπερ ἄν τις----αίρο- 
ϑύμως μαστεύο) ΨΜυϊροὸ ἴῃ οπηηϊδιιβ 
ςεἀὰ. Ἰερίταν ἕκαστον προϑύμως μαστεύ- 
εν. Τεητεπίία πηᾶποᾶ, ηυὰ ἀε τε ἴᾶ- 
σεηΐ τάπιθη Τηΐεγργείεβ. [Ι͂ἢ ΠΕ ]εηὶ-- 
οἷβ ᾿Π. 4.16. εἷξ ἐσοίησεν οὕτω ταῦτα 
ξυντόμως πράτπεσϑαι, ὥσπερ ἄν τις τὸν 
ὑπὲρ αὐποῦ ἀποϑωνούμενον προϑύμως ζη- 
τοίη, Ὅηάε ἀρρᾶτοῖ, δργεβίατι Οοἀοἰ5 

Οπε]βοτθ. ΓὰρΡΡ] επιαπίατη ἤδῦοτγε σνα- 
γάτα αἰτ α!η6 Ἰοοὶ {Ογὶρίαγαπι μα- 
στεύοι Ῥτὸ ζητοίη. ῬΙΟΡΙΕΓ δβειηϊηᾶ- 
ἴατη σπροϑϑύμως ἐχοϊάϊε ἢ, 1. αἰζεταπι 
οτατΙοΠΙβ πη πη τατῃ ; ἠεἰηάδ μασφεύοι 
τηὰυταϊαπι οἵδ ἴῃ μασσεύειν, αἴ σοηνε- 
αἰτεῖ ουτὴ δηιεσεάδηίςα ἐποίησεν, 

24. φρονηματίας) Ὠειετϊοτὶ [δηΐα 
μῥενδος, οἰαίος, τιον 115 {μεῖς βάφηίες ἴπι- 
τογργείδίωσ  εκε, οὐ)ὰβ ΔΠΙΠῚ] πα 
Αβθηϊδιβ παθετεῖ εααϊῖε5, ΠῸ5 εχ ]1ἰς 
ΟΡΡΙαΪ5 σερ δ ραται Αρο δ] τη, 48]Ρ- 
ΡῈ πιοάοίζίογαβ, εὰ πὰ [οἰγεηΐ, δα ΠΏ 
ΠῸΪ δά υἱὰηι Ὀ6]]Ἰ]σαπὶ εξ ἄοπο ἀδ- 
τὰπγ. Αἴ νεῖὸ ποὺ ἢ ἄϊοσεγα νοϊαϊς Χα- 
ΠΟΡΠΟΠ, [ογὶρία πη οροτίαϊε ἥκιστ᾽ ἄν 
ἐπὶ σ. ἷ, φρονηματίας γενέσϑαι. ϑεᾷ Χε- 
ΠΟΡΠοπ αἰοὶς, 4υϊά νοϊαετῖξ αὔξαυξ 
Αροη]δυβ ἰπ δα Ὁ 5 ἸΘραπἀϊ5, ΠῸΠ 
α«υά νἱατα σοπδίαβ ἔμογι., ΝΟ οπι- 
πἰρὰ9. ορρίἀϊβ ρεγγηΐῆε δαυϊταίι πῃ 
ΡΙθθετο, Γεὰ πᾶης ἃἰϊηυοιὶ ααϑῇ ρτθ- 
τοραῖίνδη) ἀδάϊί, απὸ πηᾶρὶβ δααϊτες 
Δ ἴἰ5 ἘΧΠΙΌΙΙ ρῥτεοαγε οἱ ἀϊρηὶ πὰς 
Ρτθτοραῖνα Πα θγὶ παάοτγεηζ, 

23 
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25 εὐθὺς ἐῤῥωμένον ἦν καὶ ἐνεργόν. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἔαρ ὑπέ-. 
΄ “ Ἂ, 7 Ἀγ 3 ἱρρὶ 

ᾧωινε, συνηγῶγε πᾶν τὸ στρωτευμνῶ εἰς ΕΦεσον" . ὡσκη- 

σώι δὲ καὶ αὐτὸ βουλόμενος, ϑλα τροὔύϑηκε καὶ ταῖς" 
« -“ ͵ “: ᾿ δ « ν »“ 

ἱππικαῖς τάξεσιν, τις κρώτιστῶ ὧν ἱππεῦοι, καὶ ταῖς. 
« “" Ὡ ἣν 7 Ἂ "“ἷὕ 

ὁπλιτικαίς, ἥτις ὧν ὠριστῶ σωμώτων ἔχοι" καὶ πελτα- 
»" Χ Ἂ ἡ "7 «“ ΄, 

στοωις δὲ καὶ τοζότωις ϑλωῳ προύϑηκεν, οἵτινες Ἀρώτίστοι 

Ἂς ΄ 3) , Ε ΄ ν μὰ 

τῶ τρροσήκοντον ἐῤγώ ᾧωινοτο. Εκ τούτου δὲ παρήν 
ε ΄-“ Ν Ἁ ,, ἃς ΄ὩοὡΦ " »“οΞΨΖ »: 

οροῶν τῶ μὲν γυμνωσιῶ μέστω των ἀνδρῶν γυμναζομένων, 

Ἂς δὲ ς ΦῚ « ΄ « ἃ - ἃς δὲ Ε] 

τον σὲ 7,719 ρομον, ἐσσεῶν ἐππωζομένων, τοὺς σε ὠΐοντι- 

᾿ς Ἀ Ν ᾿ς 8, ΄ ε΄ -Ψ) ἢ Ν 

οθστῶς Κῶώι τοὺς τοζότως ἐπι στοχίον ἐεντῶς" ἀξίαν δὲ κῶι 

« πῷ 7 5 Πνῆγνε ἡ ΄ ᾿ ͵ ε Ν 

ὁλήν τὴν πόλιν, ἐν ἡ ἥν, ϑέας ἐποίησεν. Ἥ τε γῶρ 
5 Ν Ἂν Ὁ »“» «“ «“ἦ 

ἀγορῶ μεστή ἥν ποντοδωπῶν καὶ ὕπλων καὶ ἵππων 
δ... «“ἷ ΄ ε ΄ ς -“ 

ὠνίων, δ, τε χαλκοτύποι καὶ οἱ τέκτονες καὶ οἱ σιδηρεῖς. 
Χ »»»" ἧς »"ἭἬ ΄ Νο χε 

κωι σκυτεις καὶ γραῷεις πῶντες πολεμικὼ ὅπλω κατε- 
"4 ε Ν Α 4 « ΄ Ν ΄ ᾽ 

σκεύωζον. Ὥστε τήν πόλιν ὄντως ἡγήσω ὧν πολέμου ερ-- 

25. καὶ αὐπὸ] ἙΔά. νεΐοτες ρσθῖαγ 
(αἰαὶ. εἰ Ηαϊεπίε δὲ ογταϊτταπι, οοη- 
τ (αῇαὶ. εἰ Ηοϊεηῆς καὶ οπηϊτίαμπε. 
1η ᾿ατϊείδηο αὐτὸ ἀεεῆ. [ἢ ΠεΙ]εηϊ- 
ςἷΞ εἢ ἀσκῆσα, δ᾽ αὐτὸ βουλόμενος: 
ὅσοι κρώτιστοι πρὸς τὰ προσήκοντω ἔργα 
φανεῖεν. 

ἄϑλα] Λάάϊτατη νυ]ροὸ σε σατὴ Οδ- 
4]. Απβιάε. εἰ Ηεϊ!εηϊοῖὶς οπηῆς 
Ζεαπε. ἴἸλεϊημὰς κράτιστος ἄν ἀαῖ 

ΟΘαεϊῇ. ροῆδεα εἴ τὶς ἄν, Οοηῖτγα ΑἸάϊ- 
π8, 1ὰητ. Ηδηεὶ. ἸΙ ΕΓ αἰτοηὰς ἴοοο 
εἴ τις ἀδπῖ, φυοά (αῇαὶ]. εἰ Ηαϊεπῆς 
1Π ἥτις τηυίαάτιηΐ, ααοα εἰ ἴῃ Ατιῆι- 
ες. 

ἄν ἱππεύοι---ἂν ἄριστα) Οαβα]. Ηεὶ- 
Ἰεπίοα εὐ Ατιῆιὰθς Ὀἷ5. ἄν οτηϊτὩϊ, 
ΡτῸ ἔχοι Ατιιᾳες5 σε! ἀαι ἔχῃ. 

μεστὰ τῶν ἀνδρῶν] Ἐεέξϊα5 πη ΠΕεὶ- 
ἰεπὶςῖὶβ οἴ πάντα μεστὰ ἀνδρῶν σῶν 
γυρμ». 

ἐπὶ στόχιον ἱέντας} Ἐχ απίϊπα ἱέν- 
«τας ἴῃ Ἰοοὰτα νυ ]ριὶ ἰόντας τανοοϑνΐ, 
εἰ σαοίχιων τηαίανὶ ἴῃ ᾿στόχιον ΟὈΠῚ 
ΝΥ γειεηδοῆϊο ἰπ ΒΙὈΙοῖἤεοα Οτείοα 
Δονβεϊοί, 111. Ρ.. 71. ἐπὶ στοίχων ἰόν- 
τας ἰηϊετρτείδηίωγ κατὰ σποίχους ἰόν- 
τας» ἰπιορμτ της δά γαβαϊιαιζίοπαδηι [)6]- 

ΠΠσᾶπὶ )δου]αϊοτατα εἰ [6] τ ΓΙ ΟΓα ΠῚ, 
Ιηὴ Ηεϊϊεηῖςῖβ Ὀτενία5 ε μελετσῶν- 
τᾶς. 

26. μεστὴ ἦν παντοδαπῶν) ἴϊα εἰξ 
ἴῃ Ηε]Πεπίοῖβ. εἴ Βιερῆ. πανσοδαπὴ ἦν, 
μεστὴ εἀά. νεῖεγεβ, οοπίτα πσαντοδώ- 
σῶν ἦν μεστὴ Ἠαϊεπῇξ. Ῥτο σιδηρεῖς π᾿ 
ΗεἸ]επίοῖβ ἰαπι χαλκεῖς, Ἰδϊάετη σκυ- 
Τοτορροι, 

γραφεῖς) Ηξο εἢ Ποποὶ. ϑίερμα- 
Πίᾳας επγεηάατίο ναυϊραῖὶ κναφεῖς» 
αυάᾶτη ουπὶ Ηυτομίηΐοπο γεσερεγυπί 
εὐἀΐϊτοτεβ τεσεπιίοτεβ, φυΐα ἰη Ηεἰ]εηΐ-- 
οἷβ ζωγράφοι τπιοτηϊπαηταγ. Θαοά σατο 
ἘτηεΠΙ αυθετῖῖ, φωῖς γιέ ἠογιιε  μ5 ἐπε 
ἀγηιογῦῃ ἀρῥαγαῖ  ἀοῃ σορίταιδ ἰς 
ν᾽ άξευτ, δά ἀρρατγᾶία πη τα γε ΠῚ ρετγ- 
τἰπετς νατία νεπίμ τη ρέπεγα ἰᾶπθᾶ- 
ΓᾺΠῚ, 488 σὰπὶ 6 τεῖα ἰαχίοτγια ἀς- 
Τφεηάεγυηΐ, ἃ ἔα ]]οη 5 ἀρραταῦαη-. 
τὰγ. Ῥιέϊοτεβ ογπαγηθηῖα Δ ΠῚΪ5 εἴ 81- 
τηδπηθηςὶς δά ἀθὈδηξ. 

ἡγήσω ἄν] Οὐπὶ Οαβαὶ. εἰ ϑίερῃδ- 
το ἄν δαάϊαάϊε Ζεαπε ; ἄν ἡγήσω εὐἀϊάϊε 
Ηατοπίηίΐοη, εἰ ἢσ εἷ ἱἰπ Ουοϊ, 1ὰ- 
Ρταίογιρίο ἄν. 1π ϑυπιροῆο ἱ. 8. εξ 
Πα, τογ ἐννοήσας τις τὰ γιγνόμενα ἡγή- 
σωτ᾽ ἄν---τοεῖγαι, ῬΙατατοῖὶ ἱπηϊτατοηο πε, 
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ᾧ , “ , 3: 2 3 ΚΞ, ᾿ »“" Ν 

γαστήριον. εἶναι. ᾿Ἐπεῤῥώσϑη δὶ ἄν τις κροκεῖνα ἰδὼν, 27 
3 ν Ν “ ΕΣ Ἀ ἊΣ Ν γ 

Αγησίλωον μὲν τῦρωτον, ἐπειτῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους στρω-- 
΄ ᾽ ΄ Ψ ἜΝ ΩΣ ἷ 7 » 

τιωτῶς ἐστεφανωμένους τε, ὅπου ὥπὸ τῶν γυμνασίων ἴοιεν, 
᾽ ΄ Ἂ Ἵ Ἄρα γϑν δι ν γέ “ 

καὶ ἀνωατιϑέντως τοὺς στεζωνους τή Δρτέμιδι. Οπου 
Ἂς γ΄ Ὶς 3, ͵ ᾿ς Χ ΕῚ -“" 

γῶρ ἄνδρες Θεοὺς μεν σέβδοιεν, πολεμικῷ δὲ ὠὡσκοιεν, 
Ν » »" ᾽ ΩΝ, ᾽ “ 7 

σειϑαρχίαν δὲ μέλετωεν, ὥως οὐκ εἰκὸς ἐνταῦϑι, πώντα 
᾿ς 3 ΕἸ "»" δ 7, ᾿Ν Ν 

μέστω ἐλπίδων ἀγαϑῶν εἰνον ; Ἡγούμενος δὲ καὶ τὸ 28 
"»-ὉὋ΄᾽ "“" 7 ΠΩ Ἂς. ᾽ - ον Ν 

καταζρονειν τῶν πολεμίων ρωμῆν τινῶν ἐμβαλεῖν τρος τὸ 
͵ -“" »“᾿ ΄, δ εὐ ΝᾺ ς »Ὕ “Ὁ ς 

μάχεσϑαι, ὥροειῖπε τοις κήρυξι τοὺς ὑπὸ τῶν λήστων ὡλι-- 
δ ᾿ Ν “΄ ς γα (π ε 

σκομένους βαραρους γυμνους σωλειν. Ορωντες οὺν οἱ 
»" Ἂς Ν Ἂς Ν Ὁ ΣῚ ͵7 

στρατιώτου λευκοὺς μιν, διὼ τὸ μηδέποτε ἐκδύεσϑθιαι, 
΄ 3 ᾽ὕὔ Ν ἂν 3 τς ὡς φ- ὰ μὴ 

πίονας δὲ καὶ ὠπόνους, διὰ τὸ ἀεὶ ἐπ᾿ οχήμωτων εἰνώ!, 
ΕἸ Ν Ἃς ὯΝ " Ψ) 

ἐνόμισων μήδὲν διοίσειν τὸν πόλεμον, ἡ εἰ γυνωιξὶ δέοι 
͵7 χω] Ν “Ἢ ο»“ ΄ ε 

μάχεσθαι. Π͵ροεισε δὲ καὶ τοῦτο τοῖς στρωτιωταῖις, ὡς 
3 ΠΝ « ͵ Ν 7 3 ΠΝ ͵7] »“ 

εὐθὺς ἡγήσοιτο τήν συντομωτωτήν ἐπὶ τῶ κρατιστῶ τής 
« 9. ») 3 “-“ ᾿Ὰς ῃ Ν ᾿ ΄ 

χώρας, ὅπως αὐτόθεν φυτῷ τῶ σωμῶώτῶ κῶι τὴν γνωμήν 
͵7 « 5 7 

παρασκευάζοιντο, ὡς ὡγωνιούμενοι. ͵ Ὁ μέντοι Τισσα- 29 

Φέρνης ταῦτα μὲν ἐνόμισε λέγειν αὐτὸν πόλιν βουλόμενον 

ἐξαπατῆσαι, εἰς Καρίαν δὲ γὺν τῷ ὄντι ἐμβαλεῖν. Τό τε 
4 Ι Ν 7 ᾽ 

οὖν τσεζὸν, κακγώπερ τὸ πρόσθεν, εἰς Καρίαν διεβίβασε, 
ς Ν Ἵ Ν Ι 7 ΡΝ μ 

καὶ τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου ταεδίον κωτεστήσεν. Ὁ 
Ε] ΕῚ 3 ͵ » Ἴ .“ »-Ὃἢψ᾿΄ 

δὲ ᾿Αγησίλαος οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽ ὠσπερ τροεῖπεν, 

ἴη Μδτοεο ο. χχὶ. απ ποίανῖς Ζουηδ. 
Αάἀάο ῬοΙγ Ια πὴ χ. 20. οὐκ ἔστιν ὅστις 
οὖκ ἄν εἶπε κατὰ τὸν Ἐξενοφῶντα, πότε 
ϑεωσάώμενος ἐκείνην τὴν πόλιν, ἐργασεή- 
θίον εἰνῶι πολέμου. 

2. τις κάκεινα) Ἐχ) απε, Ηδιηεῖα- 
ΠΟ ᾿ἰῦτο εὐ: νεγθοηθ ΠῚ]ΘΙ ΡὮΪ κακεῖνο, 

αυοὰ εξ δτίατῃ ἴῃ ΠΟΙ η! οἷ5, τενοοᾶ- 
νι Ζευηα: τὴς ἀεξεῆ ἴῃ Ηδιηείάηπο. 
γετθαπι ἐπεῤῥώσϑη ἴρίε διιξϊου ἱπίεγ- 
ΡΓοΐϊάταν δάθηθ 'π οτατίοης δχιγαπηᾶ 
μεστὰ πάντα ἐλ-τίδων ἀγαϑωῶν. ΕἸἰῈ 15]- 
ΤῸΓ φοη γπιαΙμπι ΑΜ ΜΉ ὄοηα {ρὲ ἦα- 
δέτε. 

᾿Αρτέμιδι)] Θυώ Ερῃοῆ τηᾶχίτης 

σοἸεαίυγ εὐ τεσ ρίυπι ἱπῆρης παθ6- 
᾿θατ. είηαε εἢ ἴῃ Ηε]εμ!οἷβ σέβειν. 
σο,) τὰ πολεμικὰ ---- στ εἰὐγαρχεῖν----ἰμβάλ- 
λεῖν. 

,ὃ, λευκοὺς} [πὶ Ε ΕἸ] πἰ οἷβ ΡΙῸ σιό- 

νας εἢ μαλακούς. ΡΙατάγοπις Αρεῖ, ἰχ. 
σῶν δὲ σωμάπων λευκῶν καὶ ἁπαλῶν 
παντάπασι διὰ τὴν σκιωαπραφίαν. Ρροὶγ- 

Β΄ ΠῸ5 1ϊ. 19). 5. διὰ σὴν τρυφὴν αἰ, Ῥῖο 
ὀχημάτων Βτοάεευ5 αἷϊ εὔΐς ἴῃ Οοαά, 
Αἰ ἰἰς οἰκημόσων. νιτὶοίε. 

ἐπὶ τὰ κράτιστα) Ρ᾽ αἰατοῆα εἰς Λυ- 
δίαν. Ψιάε δὰ Ηεϊ]εηΐο. [[}. 4, 2ο. αδὶ 
εὖ ὅπως αὐτόϑεν οὕτω τὼ σώματω εἰ 

οεί, Ηδι εἰ ἰοὺ αὐσῷ οπαϊτεῖς, 
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εὐϑὺς εἰς τὸν Σωρδιανὸν τόπον ἐχώρησε, καὼ τρεῖς μὲν ἡμέ- 
ΓΝ. 7 7 4 -ς ΄-ἷςι 9 ͵΄ὔ 

βῶς δι ερήμίοις τοδλεμίων τηορευόμενος τὐολλὼ τῷ επιτή- 

δεια τὴ στρατιῶ τπαρέϊχε" τῇ δὲ τετώρτη ἡμέρῳ ἧκον οἱ 

80 τῶν πολεμίων ἱππεῖς. Καὶ τῷ μὲν ἄρχοντι τῶν σκέυο- 
7, 5“ Γ ε ϑ ͵ Ν" Ν εὖ 

Φόρων εἶπεν ὁ ἡγεμῶν, διαβάντι τὸν ἸΠωκτωλὸν ποταμὸν 

στρωτοπεδεύεσ'9 αἱ" αὐτοὶ δὲ κατιδόντες τοὺς τῶν Ἑ λλή- 
Ξ ΕἾ Ψ» ς ς Ν 

γων ἀκολούϑους ἐσπαρμένους κωϑ' ἁρπαγὴν, τολλοὺς 

Αἰσϑόμενος δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος, βοη- 

Οἱ δὲ αὖ Πέρσαι ὡς εἶδον. 

τὴν βοήθειαν, ἡθροίσθησαν καὶ ἀντιπαρετώζαντο ταμ-- 

. »" 9 εὖ 

ὠὐὑὐτῶν ὡπελκτεινῶν. 

-΄ ᾽ .΄ τς « ΄ 

Θεῖν ἐκέλευσε τους ἐππέεαῶς. 

΄ »-Ὃ» ε ΄ 7 4 Ν ε 

ΔῚ πληϑέσι τῶν ππεῶων τάξεσιν. Ενϑθα δὴ 0 ᾿Αγησίλαος, 
΄ .“ -» Ν 7, ΄, 

γιγνώσκων, ὁτε τοῖς μὲν πολεμίοις ουπὼ τπωρεΐη τὸ πεζὸν, 
αι ὦ Χ » Ἂλ » »-ὉὋὟ΄᾽ ΄ ] Ε ω 

ὠύτω δὲ οὐδὲν ἀπείη τῶν πωρεσκευασ μένων, καιρὸν ηγη- 
Ἵ 5 7 7 5 

σῶτο μῶώχῆν συνώψαι, εἰ δύναιτο. Σφαγιωσώμενος οὖν, 
ἂν Ν Ἵ Σ ΟΝ 1 2. ὃς Ἂς ᾽ ΄ 

τὴν μὲν Φαλαγγω εὐθὺς ἡγεν ἐπὶ τοὺς ὠντιτετωγ μένους 
ε ΄ Β Ν Ἄς ΓΟ ΑΝ, ᾿Σ ΠΣ ᾿ ἐν ΝΣ 

ἱππέας, ἐκ δὲ τῶν ὁπλιτῶν ἐκέλευσε τοὺς δέκω ἀφ᾽ ἥβης 
ἀἀ τάς  . -“» Ν -“ ᾿ Ζ ἢ ἫΝ 

ϑεν ὁμόσε αὐτοὶ τοῖς δὲ πελτασταῖς εἶπε δρόμῳ ὑῷη- 
»“Ὃ᾿ Ν «ἧς »“»“ ᾽ 7 

γέσϑθαι. Παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσιν ἐμβάλλειν, 
« ᾽ -»Ἥ Ν » 7 ἐ ΄ 

ὡς αὐτοῦ τε καὶ παντὸς τοὺ στρωτευμῶτος ἐπομενου. 
΄»- ν Ν ς ἡ ᾳ » ΄ ς ᾿ "»-“2᾿΄ »"Ὄ 

δο Τοὺς μὲν δὴ ἱππέας ἐδέξαντο οἱ ἀγαθοὶ τῶν Περσῶν" 
᾽ Ν δε εἰ ͵ ἣν ΌΝ σις ᾿ς Ἄλον, 

ἐπειδὴ δὲ ὠμῶ τῶντὼ τῶ δεινὼ παρῆν ἐπ᾿ ὠὐτους, ενεκλι- 

20. εὐθὺς εἰς Τὰ ουπὶ ϑιερῆ. ἴε- 
σὰπάδ4, ΨΥ εν. εἰ Ηατομιπί. Ζεαηδ, 
οατα ἰπ γε! αἷς εἀά. αὐ ἱπ Οοάα. εἰς 
ἀεῆς. [ἢ Ηεϊ]επίοῖβ εξ ἐς τὸν Σαρδια- 
νὸν σόύπον ἐνέβαλε. υδὶ νἱάδ Δηπο- 
(αΐα. 

τοαρεῖχε] ἘΠΕἸ]επίοα εἶχε πα επηῖ, εἰ 
ἡμέρῳ: ογαἸ τας. 

30. εἶπεν ὃ ἡγεμὼν) Ρετία ΓΟἸ]Π σοί, 
Ιη Ηε]]επὶοἱβ ἐχοίαϊε ἡγεμὼν, εχ ΙοσῸ 
ποῆτο τεέϊε τεπιταςα πὴ ἃ Γεοποϊανῖο 
εἰ νγεϊκίο. ρίξε θηὶπὶ ἴῃ εο ἰοοο ἰη- 
τεγργείδηο δγγαν!. 

ἐσπωρμένους] Ψαυϊραίο ἐσηρμένους εκ 
θτο ϑῖερῃδηιὶ νεϊαῖο εἰ Ηε]!εηϊοἰς 
τυδάθηιςε Ετποβίο σαπὶ Η υἱοῃϊπίοπο 

οο {αὐ δίταϊς νεγθατῃ Ζεαπα. 
31. καιρὸν] ἴῃ Ηε]]επίς5 εξ καλὸν, 

εἰ ἀεἰπάε παρατεταγμένους, ΡΙῸ ὅσλι- 
σῶν εἴ ἱππέων. 

σοὺς δέκα} [τ νυ]ραίαπι σινὰς εχ 
Ἠε]]εηἰ οἱ σοτγεχὶς Γθοποὶ. ϑεααεπ5 
αὐτοῖς Ρτο νυ]ραῖο αὐτῷ ἱπάϊάεπῃ τὰ - 
Πίταῖς Ζοαης, οἱ Πατίπη ἐμβάλλειν ΡτῸ 
ἐμβαλεῖν. 

32. οἱ ἀγαϑοὶ τῶν Ἱτερσῶν] Ἠε]]εηϊ- 
οἂ οἱ Πππέρσαι. Ατεσ] τη σὰ δηΐα δεινὰ 
εχ Ηδηεῖ. ᾿ἴῦγο εὐ Ηε]επὶο. δάάϊάϊε 
Ηυκοπίηίοη. ψεῖθα ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀ6- 
ἴαπι ἴῃ δε] ]δηϊοῖβ. επίαας ἔφευγον 
γν εἴίκε εχ Ἠειϊεη. πιυζανὶς ἴῃ ἔφυγον, 
Ἰεξῖογα ποῖ τηοηϊζο, } 
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Ν ε Ν 4. ἂὦὼ 3ΔΔὋΧ ϑ "Ὁ “ νυ, ς δὲ 

γῶν, καὶ οἱ μὲν αὐτῶν εὐθὺς ἐν τω ποτάμι ἔπεσον, οἱ δὲ 

ὥλλοι ἔφευγον. Οἱ δὲ" ἢ ἑπόμενοι μήγασε καὶ τὸ 

στρατόπεδον αὐτῶν. Καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ, ἄνπεὶ εἰ- 
Ν τς ὁ" ες Ν ΕἸ δὲ 

κὸς, εῷ᾽ ἀρπαγην ἐτρέποντο" ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἔχων κύ- 
᾿ ᾿ς α Υς ΄ τ᾿ 7 

κλῳ σάντα καὶ Φίλιω καὶ πολέμιω, τοεριεστρατοπεδεύ-- 
. ᾿ Σ -ς 

σατο. Ὡς δὲ ἤκουσε τοὺς πολεμίους ταράσσεσθαι, διὰ 33 
᾿ ᾽ »" Η ͵7ὔ -“ ΄ ὑϑὺ Ἂν 5'΄ 

τὸ αἰτιᾶσθαι ἀλλήλους τοῦ γεγενημένου, εὐσυς ἡγεὲν ἐπι 

Σάρδεις. Κώκεϊ ἅμῳ μὲν ἔκαιε καὶ ἐπόρϑει τῶ περὶ τὸ 

ἄστυ, ἅμα δὲ καὶ κηρύγματι ἐδήλου, τοὺς μὲν ἐλευθε- 

ρίας δεομένους ως πρὸς σύμμωχον αὐτὸν ἄνω, τοὶ εἰ δέ 

τινες τὴν ᾿Ασίων ἑωυτῶν τσοιοῦντωι, σρὸς τοὺς ἐλευϑεροῦν- 

τῶς διακρινουμένους ε ἐν ὅπλοις πωρεϊνωί. Ἐπεὶ μέντοι 34 
ὑδεὶ 3 , » »"» Ν Ν “ΡΝ Ώ 7 3 Ψ Ἂς 

οὐδεὶς ἀντεζύει, ἀδεῶς δὴ τὸ ἀπὸ τούτου ἐστρατεύετο, τοὺς: 

μὲν τρόσϑϑεν τροσκυγνεῖν Ἕλληνας ἀνωγκωζομένους ὁρῶν 

ἔχων) Ῥατιϊοϊρίαπι οαὐϊταπὶ Ηεἰ- 
Ἰεπῖοα. ψεγθατη τυεριεστρατοπεδεύσατο 
νειταης νατίθ. [ἘοΠ0]. ααϊάετῃ : ογῆ- 

- πὲς ἐμημ ἤο μη ἐπεηα μμον τι τὲς σα γῖς 
2 οηῖς οονηρ ἰοξίέταν. ῬΆ]ΙΕΙ ΡΒ : ἡπίεν 
ἀπιῖσος λοβείγμε πιράϊμς σοη  Ἰ ω1μ5 σα γα 
οἰνοιπίοσαν!,. ἨΙΟΙΙπίοη : πηαῖσπε 
ογππῖα {6716715 ἐμὴ αὐπίσα {μὴπ ἤοιειίϊα, 
ἐαμνγὶς ἐα οἰγοιωμάφα!!, ὙΝεἸζα μαῖαι 
φίλια καὶ τσολέμιω φῬτονεγθια τεῦ ἀϊοὶ 
ἰτὰ, υὧὐ τηαχίτης τὰ πολέμια ἱπι|6}]}- 
ξαπίαγ ; Πρηίβοᾶτα ἱρίταγ Χεπορῃου- 
τεσ,  ξεδίααπι, οὐτὰ τοὶ ΠοΙΙΡαΚ 
οἰγτοιπηάδτυτῃ νἱἀ ἴδε, οαθτὶβ ἴε πιὰ- 
πἰε. Ταὰπιὶ Ὀεπα [Ἐ4αὶϊ ὡς δ᾽ ἄκουσε 

εἰ οεῖ. Τἰπιοιὶς ἐπὶ τῇ εἰ σαβτοτατη 
ΠῸ]] πῇ ἀτηρ  ἰὰ5 [αἰ ππὸὶ οααίατη. Ζεα- 
πίδηας Ἰπάεχ ψεγθαπὶ ἱπτεγργείαίαγ 
ἐχεέγο εἰ σαμβγὶς οἰπρέεγε, 1τπι Ογτορ. 
11. 1, 6. εἰ : καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν εἰς τὸ 
μέσον κῴκεῖνον καὶ τὰ ἄλλα πάντα σερι- 
:στρατοπεδεύσωτο ὁμοῦ ἔχων πᾶσαν ἤδη 
σὴν δύναμιν, Ὅπάε εἰἰᾶπὶ Πὶς κύκλῳ 
ΠΟῊ τεΐετο δά ἔχων, [εἀ ροίίι5 δά σε- 
ριεστρατ. νψετΌα τη, ἴα υἱ ἔχων ροῖϊ5 
ἀεῇάετει ἐν τῷ μέσῳ δἀ]αηρεπάδ. ὅεη- 
τξητῖα ετὶὲ, Αρεἤϊαιιπη ΡΟΣ Ραρπὰπι 
Ἰοοᾶ οπγηΐᾶ ἀτηΐοα εἰ ΠΟΙ] 115 τα- 
ες ἐχεγοῖτα οἰ χ δ, αὐ ορῖ 5 εἰ 
ΟΡ 5 δὸ ποῖα τεϊϊξεῖς εἰ ἀείοτιϊβ ρο- 

Ὄτγοιαγ, Ὡς ρτϑθάᾷ εηἰϊπὶ δὶ, ἀοοςπὶ 

αεε Τεαπυπεατ ἴῃ Ἠε]]οπίοῖ5 : καὶ 
ἄλλ᾽ ἄττα πολλὰ χρήματα ἐλήφϑη-τα 

καὶ αἱ κάμηλοι δὲ τότε ἐλήφϑησαν. 
33. κηρύγματι Ψυϊδαίαπη κήρυγμᾶ 

σι Σ Ατἰπιάβ, Οδῆδ]. Βτυ], εἰ Ἰἴθτο 
Ηδπεῖᾶπο ΟΠΕΛΒΤΗΒΕ ΗἩυϊοβιηίοη εἴ 
Βεδοἢ. 

ἑωυτῶν ποιοῦνται] Θαυοά νυ ]ρατὶ νεγ- 
ὍοΟ προσσοιοῦντα, ἀϊοϊτα,, ἱτηροταπὶ 
6)}ὰ5 ΠῚ νἱπαϊσαηῖ, εῖπάε εἀά, νε- 
ἴετεβ τῷ ἐλευϑεροῦν ποὺς διακρινομένους. 
Οαῆδ)ῖο στὸ ἐλευθεροῦν ἀδάϊτ, φαοὰ τε- 
σερεγαηΐῖ εὐἠά, τεσεπίίογεβ. εἰθὸγ Ηδγ- 
Ἰεϊδηυ5 ἀαῖ τῷ ἐλευϑεροῦντας, 4158 
Γοτὶρίατα ρεγάυχίν τὴ δά νεγᾶπ), οὰ- 
705 ρᾶτίεπι σοπ͵δέϊαγα ἔαϊς ὙΥ εἰ[κε αἵ- 
Τεουτὰ5. διωκρινουῤένους σοιτΒΕη5. [(Ὲ- 
ΟὨοΙανὶα5 ροΙ διακρινομένους ἱποϊάεῃς 
ψαγιῖτ : 1, αἰφμϊ “βασι Μὲ υἱπαῖοα-: 
γεπί, αὐ {ἰδεναραίμλη ἐο8, ἀε φόως αΠ-. 
σερίαγείμΥ, αγήπαΐ! ἀὐε[εγ!, ἨατοΒὶπσ 
Ι͂ο0η τοὺς διωπρινοβέένους οσοπῖγᾷ δά Αρϑ- 

ΠΙαὰπιὶ εἰαίαθε σορίαβ ταίεστ. “ρεβε 
ἰαμς, φιρίσμησμε πρεγιι μα Μὲ 
αἱπαάϊσανεν, αὐε[[5 ἡμόεδα! ἐπ αγηη15, με 
4ε Ἰρηρῥεγῖο ἀδσογ  ΦΥ̓Μ7᾽ ἘΟΥ 7,1, ζος Τρ 8 
ἠιῤεγαίει. 

34. τοροσκυνεῖν) Βαροτη [οἰ] σεῦ Ρετ- 
ἴάτατη ; Ὠϊο οἢ Ποπο5 ἀϊνίη5, απ τα 
Χεπορθοι ρᾶυϊο ροβ τὰς σῶν Θεῶν 
σιμὰς ἀϊοῖτ, 
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τ ΕΑ δ᾿ ΄, ἊΝ ᾽ “ τὰν 

τιμωμένους, υῷ ὧν ὑβρίζοντο, τοὺς δὶ ἀξιοῦντώς κωὶ τῶς 
“ »"» ΝΥΝ » ͵7 ΄, Σ 

τῶν Θεῶν τιμὰς καρποῦσθαι, τούτους ποιήσας μηόὶ ον- 
Υ »ν « δὰ [οΥ̓ Ν Ν Χ »" ᾿' 

τιβλέπειν τοῖς Ελλήσι δυνωσίζωι, κωὶ τήν μὲν τῶν Φίλων 
΄ Σ ͵ ον Ὁ »" «“ 

χώραν ἀδήηωτον τώρεχων, τὴν δὲ τῶν πολεμυίων οὑτω Κωρ- 
7 -« » »ο-ὦ΄. » »-Ρ" »" »“ « Ν ΄ 

πουμέενος, ὥστε εν δυοῖν ἐτοῖν ῶλέον τῶν ἑκωτὸν τωλώντῶν. 

Ὁ μέντοι Ηερ- 
“» Ν 7 ΄ ΕΝ " » 

σῶν βασιλεὺς, νομίσως Τισσωζδερνην αἰτιον εἰναι τοῦ κῶ- 
-“ ΄ ΄ς - "» τ "ὀ τ 

κως φέρεσϑαι τῷ εαυτου, 1 ἐγραύστην καταπέμψας, 
Ὁ Ν » γὰ ἃς, 4 

Μετὼ δὲ τοῦτο τὰ μεν 

30 τῷ Θεῷ ἐν Δελῷοις δεκώτην ἀποθῦσαι. 

» ω» » “Ὁ Ν ΄ 

ὠπέτεμνεν ὠὐτου τὴν κεφωλήν. 
"»-Ὃ᾿ 7 3] “ ΕἸ ΄ Ν ἌΝ ΓᾺ 

των βαρβάρων ετὶ ἀϊζυμότερω ἐγένετο, τῶ; δὲ Αγήσιλαου 
Νπ  »ν ς ΄ ΕῚ Ν 7 ᾿ἴ »"»-ὦ»") » “ ᾽ 

πολυ ἐρρωμενεστερώ. Ασὸο τώντων γωῶρ τῶν εϑγων ἐπρε- 
7 ͵ Χ » ᾿Ξ 

σ(βεύοντο περὶ φιλίως, πολλοὶ δὲ καὶ ἀφίσταντο τρὸς 
“ὍΝ, . ΄ ἕν ) .“ » ΄ δ 

ὠὐτον, ὀρεγόμενοι τής ἐλευϑερίας, ὥστε οὐκέτε Ἑ)!“λλήνων 
7 3 Ν 7] »Ἥ « Ἀ Ἄ, τ ΄ 

μόνον, ὡλλω καὶ ἀνε μα τῷ πολλῶν ἥγεμων. ἥν πἰλρθα 
ὕ 

830 λῶος. Αξιν γε μὴν καὶ ἐντεῦτεν ὑπερβαλλόντως ὁ τα 

σϑαι αὐτοῦ, ὅ ὁστις ἄρχων μὲν παμπόλλων ἐν τῇ ἠπείρῳ 
χ "7 Ν ΚΑ ΤΩΣ ἄν “Ὁ ΕΒ, το 

πόλεων, ὥρχων δὲ καὶ νήσων, ἐπεὶ κ͵ὶ τὸ νωυτίκον τροσ-- 
.- φηέδια, ς ΄ "»". ᾽ ν Χ Ν 4, 7 Ν 

ἥψεν ὠὑτῳ ἡ πόλις, αὐξανόμενος δὲ καὶ εὐκλείο καῖ 

ϑυνάμει, τϑαρὸν δι αὐτῷ πολλόὶς καὶ ἀγαθοῖς χεῆσϑαι 

ὅ, τι ἐβούλετο, πρὸς δὲ τούτοις τὸ μέ γίστον, ἐπινοῶν καὶ 

Ηαϊ]επῆς εἰ (αῇαϊ, ἢαθεπὶ ἀσοθϑῆσαι. πλέον τῶν ἑκατὸν τὠλάντων] ϑ8ϊ] Προ 

Ουτῃ ποῖα σιθοογατῃ οοηνοεπηὶς ο- ἀἰδοϊτηᾶ ρᾶτ5 ἕαϊτ ρυβθάξθ, αὐ ν᾿ἔατη Ἰη- 
τεγρτεῖὶ οϊάπαρδη, ἱπηπηθη!ᾷ ρῥγθεῖςα 
ξιατητηα εἰξβοιῖατ : σοηίῖτα ἢ τοτὶὰς 
Ρτθθάδε Τὰ πηπηα ἔα! σεβία ΠῚ) εἴ ΔΠ|- 
ΡΙ᾿ὰ5 τα] δπτογαγη, [τῇ στο τὰ ἔμ πὶ 

ἱπτογργεῖδπάδ, 4υδη ροίὲ πλέον δααϊ- 
τατη ἰερατοτ ἢ ἐκ, αὐ ἀξοϊπια ρᾶτβ ἢο- 
Τυτη δαπταπὶ τα]δπτοόγαστα ἔαετὶς 1)ε}- 
ΡὨϊσοο ἄεὸ ἀεξάιϊιςαϊα - αὐυδπὶ γαῖ! ΟΠ ἘΠῚ 
οαπὶ Ζεοαπῖο ρτοῦαι ΝΥ εἰἴκε. (ἱ. Βεὶ- 
Ἰεπίοδ ᾿ἰϊ]. 4. 24. εἴ 25. ϑεά ἴῃ ἤίάεπῃ 
ἩἸεηἸοῖβ 'ν. 4, Σι. ε; καὶ ᾿Αγησί- 
λαὸς μὲν ἐς Δελφοὺς ἀφικόμενος δεκάτην 
σῶν ἐκ σῆς λείας τῷ Θεῷ ἀπέϑυσεν οὐκ 
ἐλάττω ἑκατὸν ταλάντων. εχ ηὔὸ ἴοσὸ 

Ῥτίογ ορίπῖο οοῃηβεπηάῖατ. Ρ᾽ατάτο 5 
Αρεῦ, ο. χίχ. καὶ τὴν δεκάτην ἀπέϑυε 
σφὼ Θεῷ στῶν ἐκ τῆς Ασίας λαφύρων ἕκα- 

«ὃν ταλάντων γενομένην, Ῥχὸ ἀποϑσαι 

τηᾶηι5. 400 ἀἰνὶτε5. ΟΡ ΠΊ ἀεσαπ)ᾶὰπν 
Ἠδεέσυϊ! σοηϊεοταθαης. ΟΥν, Ρ] αἴᾶτοῆν 
Θ. οπιαηδὲ οἈΡ. χνὶ], εἰ 4185. φο]]6- 
ξιῖ ν᾽ ἐβει!πρία5 δα Ἰλιοάοτὶ ἵν. 21. 

35. Ὁ μένον!) Ατί αἰάεβ Βαθϑῖ ὁ δὸ 
σῶν Π. β. νομίσας ἁπάντων σούτων Τισσ, 

αἴτιον εἶναι, Φ. τὰ αὐτοῦς 
Τάθτη ἀεϊπάβ μεσωπέριψας ἀσποκόσσει 
ἄαιτ ἴῃ (υεϊῖ. Ἰιῦτοι; ΗΠ  οῆϊοα ἀσο- 

1)επίαυε ξεαυθηβ. ἔτη οπηϊῆξ 

σοῦ κακῶς 

σέμνει. 

Απήιάεϑ. 
ἦν ᾿Αγησίλαος) Ατισα] γῇ εχ φλὰ, 

νεῖ. δὐάϊαϊι Ζευπα. 
36. αὐξανόμενος. δὲ] Ἐκ Οπε , δὲ ἰη- 

{εταὶ, ᾳυοά νυϊσοὸ οπιηϊαπ, οταιὶο- 
ΠὲπΠῚ ἔδοϊτ δἰ απ ΒΕ Π}. 

ὃ, σι ἐβούλετο) “14 ἱτερενγίμη σατο βόξ 
ῥατγωμάμ πὶ ἀβα πμίδις ἐερ τες οἰγοιηη 
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3 ͵Ζ Ν 3 Ν ,ὔ ἣν 

ἐλπίζων κατωλύσειν τὴν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδω στρατεύσασων 
ὕ » ν -“ ΕΥ̓ Ν “δ Ἂς 7 9 ΄ ΑΙ 3 ᾽ 

πρότερον ὠρχήν, ὁμῶς ὑπ οὐδενὸς τούτων ἐκρωτήνη ὡλλ 
3 ν Φ ἍΜ, “9 ὡς »"»"ἭἪΆ - »" - “ε 

ἐπειδὴ ἤλϑεν φυτῷ οὐπτὸ τῶν οἴκοι τελῶν, βοηϑὲν τή πα- 
32 7 -“ “4 » ἂχ 7 Ἂ κή Ἃ » 

τρίδι, ἐπείξ ετο τῇ πόλει οὐδὲν διαφερόντως, ἥ εἰ ἐν τῷ 

-ἐφορείῳ ἔτυχεν ἑστηκὼς μάνος σαρὰ τοὺς πέντε" μάλα 

δ υρ αμην ποιῶν, ὡς οὔτε ἂν πᾶσαν τὴν γῖν δέξαιτο ὁ ἀντὶ τῆς 

πατρίδος, οὔτε τοὺς ἐπικτήτους ἀντὶ τῶν ἀρχωίων φίλων, 
»"» δ Ν δὺ 

οὔτε αἰσχρὰ. καὶ ὠκίνδυνω ἀϑρδη μι δῖσῃ, [ μον κινου- 

γων τὼ κωλὼ καὶ δίκαια. Ὅσον γε μὴν χρόνον ἐπὶ τῆς 37 

ἀρχῆς ἔμεινε, πῶς οὐκ ἀξιεπ᾿αίγου βασιλέως κωὶ τοῦτ᾽ 
εὖ τ] 

ἔργον ἐπεδείξατο, ὅ οστις παραλαβὼν πάσως πόλεις, εῷ 
ἃ 32 224 7 Ν Ν Ν 

ὥς ἄρξων ἐξέπλευσε, στασιωζούσας, διὰ τὸ τὸς ταολι- 

τείας κινηλλήναι, ἐπεὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι τῆς ἀρχῆς ἐλήξαν, 

ἐποίησεν, ὥστ᾽ ὥνευ Φυγής καὶ Θανάτων, ἕξ ἕως αὐτὸς πώ- 

θῆν, ὁμονόως πολιτευομένως καὶ εὐδοωίμονως τὰς πόλεις 
ἢ) »Ὼ-Ζ». ΑΞ “,᾿ ͵7 « ΕῚ ς 

διωτελέσωι 2 Τοινάρουν οἱ ἐν τῇ Ασιο, Ελλήνες οὐχ, ὡς 38 
57 Ζ΄ ΕῚ ἣν ἈΠ 5 Ν πὰ τ: 7 ΕῚ 7 

ἄρχοντος μόνον Φλλῶ κῶὶι ὡς τωτρος Κκ͵ὶ ετωίρου ἀπιόντος 
᾿ -» » “Π ᾽ ,ὕ « 3 Ν 

αὐτοῦ ἐλυποῦντο. Καὶ τέλος ἐδήλωσαν, ὕτι οὐ ττλωστὴν 
Ν 7, ͵7 “ ͵ » ᾽ δὼ νῇ 

τήν φιλίαν παρείχοντο. Εϑελούσιοι γοῦν αὑτῷ σύυνε- 
΄ “ 7 Ν »"» » δ΄ “ἷ 2 

βοήϑησαν τῇ Λακεδωΐμονι" καὶ ταῦτα, εἰδότες, ὅτι οὐ 
͵΄ « ᾿ »"»" ως ͵ “Ὁ Χ ΄ῪΗος ᾽ “ῈῚἋ 

χείροσιν εὠυτῶν δεήσει μάχεσϑαι. Ἴων μεν δὴ εν τὴ 
᾽ ͵ ν δ, »" ΄ ᾽ ὩΣ Ι 

Ασίῳ, τρώξεων τοῦτο τέλος εγένετο. 

βνίρμωη, Ἰπιεγρτοίατατ ϑ εῖκε. 1)ὲ- 
πᾶς στρατεύουσαν ἀαῖ ΤΉΔΓΡΟ ΒΙερῃ. 

ἤἥλϑεν αὐτῷ] 51 }ΠὌπτετ εἰ ἴῃ Ε16116- 
ηἰσῖβ, Ὁ [βοροἱ]. ὁ ἐπιστέλλων ἰηζοτὶ 
ψοΪἶτ, 4111} σις, νεὶ σκυτάλη 1η|6]}1-- 
ξαπῖ. 

ἐφορείῳ] Πδησ ῬὨΙ]ΕΙρῃΐ, Βτγοάροϊ, 
ϑίορπαπ. ἐεουπαδε εἰ Ηατοἢίηἴ, 1ε- 
ξϊίοπεῦη Γοτίρίαγθ εἀά. νεϊεγατη Φο- 
φεῖ, Ηαϊεπῆβ εἰ Οαῇ8]. φορείῳ (Ὀ81- 
τοῖς Ζεαπθ. ΝΈροβ: μέ μ᾽ φγίναίμς εν 
βι ϑραγία ἢ ἐπι σονμί ϊο. 

ποὺς πέντε] Ερδογοβ. 1 τ ]ΠΡ 1, 86- 
αυξηΐοπη δτιϊσυϊατη τῆς δηΐε πασρίδος 
ἐχ Ομε]ῇ, ἰηϊοτγαῖς ' 

47. ἄρξων] Τία' ῥῖοὸ ἄρχων εχ πιαΓ- 
βίης δίερῃ. Πδτὶεὶ. εἰ σε], (τ ρῇ. 

κινηγῆνα!]) ΑἸπεπϊθηΐε5. εηῖπὶ Ὁδ1- 
αε ἀεπιοοτατίδτῃ, σε ἀθο πη η! οΟΠ- 
ττ τ ποστγατίδπν Οἰν ταῖες δπιρὶεξιϊ 
οορεῦαης. πο οὶ ἱπηρογῖο υἰτὶαἵς- 
4ὺ6 ΡΟΡΟΪΙ νᾶτίαδαϊ εὐ Βαξζααθαι Δ- 
τὰ5 οἰ ν!ΠᾺςἀἴὰ ἢ ΒΕ Γεθοδτατη δἰαπὶ ἰπ Α- 
ἢδ τηΐποτα. Οογηρᾶτα Ρ] αἴδτοῆὶ Αρεί, 
σδΡ. χν. 

τὰς πόλεις) Ηφος ἄπο νοσαῦυ]α 8Ὁ- 
εΠξ ροϊεταπι, πυπγοτὶ οταίοτὶ οδαΐα 
αααϊῖᾶ, 

38. δεήσει) Ἑάϊτϊο Ἡα]εηῇς οὲ (ά- 
βαὶ]. δεήσον ἀαηξ. ᾽ 
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ΕΑΡΤΙΤΙΗΙ 
ΔΝ ΄ 2 7 Ν ἣν Ι ΔΙΑΒΑΣ δὲ τὸν “Ἑλλήσποντον ἐπορεύετο διὰ τῶν αὐτῶν 

"9. “ τ ε γ᾽ -“ » 7 “ΑΝ 

εὔνων, ὥνπερ ὁ Πέρσης τῷ παμπληθεὶ στόλῳ" καὶ ἣν 

ἐνιαυσίαν ὁδὸν ὁ βάρβαρος ἐ ἐποιήσατο, ταύτην μεῖον ἢ ἐν 

μηνὶ πατήνυσιεν ὁ ᾿Αγησίλαος. Οὐ γὰρ ὡς ὑστερήσειε 
ΠΉΡΆ, 

Ὁ τῆς πατρίδος, τοροεϑυμεῖτο. Ἐπεὶ δὲ ἐξωμείψνας Μω- 

κεδονίων εἰς Θετταλίαν ἀφίκετο, Λαρισσαῖοι μὲν καὶ 
΄ Ν »“» Ν ,ὔ 7 ο 

Κρωνώνιοι καὶ Σκοτουσώιοι κω Φαρσώλιοι, σύμμωώχοι 
ΕΩ “΄ 7 Χ ὶ .“ »“" 

ὄντες Βοιωτοῖς, καὶ πάντες δὲ ϑεεαλδι πλήν ὅσοι ὠὐτῶν 

φυγάδες τότε ὄντες ἐτύγχανον, ἐκακούργουν͵ οὗτοι ἐφεπό- 

μένοι. Ὁ δὲ τέως μὲν ἦγεν ἐν πλωισίω τὸ στράτευμει, 
- « 

τοὺς ἡμίσεις μὲν ἔμπροσθεν, τοὺς ἡμίσεις δὲ ἐπ᾽ οὐρὰν 
9 ἊΨ (ἷ ς [Α ) 94.Χ1.2 ΄ ἊΨ 45. Ἔ « 

ἔχων τῶν ἱππέων" ἐπεὶ δι ἐκώλυον τῆς «πορείως ωὐτὸν οἱ 
Ν ΓῚ ͵΄ »Ἅ»" 37 ΄ 3.4 

Θετταλοὶ ἐπιτιϑέμενοι τὸς ὄπισθεν, πιωραπέμπει ἐπ' 
᾿ψς. Ν., 55. κἘᾺ᾿ὶ “ ΄ 7 ε Ν 

οὐρὼν καὶ τὸ ὠπὸ τοῦ προηγουμένου στρατεύμωτος ἱππικὸν 
“ « ᾿. Λ 5 7 

3 καὶ τῶν περὶ αὑτόν. Ὡς δὲ παρετάξαντο ὠλλήλοις, οἱ 
Ν Ν 7 3 ᾿ "ἢ 3 Ἂς Ἂν 

μεν Θετταλοὶ γομίσωντες οὐκ ἐν Κώλωῳ εἰνῶν πρὸς τοὺς 
« « »-"Ὃ ΄ Ἁ 3 Γ᾿. «ε 

ὁπλίτως ἱππομαχεῖν, στρέψαντες βάδην ὠπεχώρουν" οἷ 

Ὁ ρ. 17. 1. ὥνπσερ ὁ] Οαεῖῇ, ὧν ὃ, 
{εὰ ὃ ἃ (εουπάδ τηᾶπὰ δοσείῆς, ὁ Πέρ- 
ση: εἴ Χεγχέβ. Νέροβ Ο. ἵν. ἡαηία πες 
εἰὲ οεἰεγαίο, κί, φμοα {{Ὲ 7 Χο Χ ς αΤΊΡιΟ 
“ψεγίεηΐε σοι εοεγαί, ἀϊς ἰγαηβεγι! {γὶ- 
ξίπία ἀϊεόπις. 

Οὐ γὰρ ὡς] Μγεῖῆκε νας ἀϊξζατα 
ΡΓῸ ὡς οὐκ ὑσσερήσειε. ὨΕΌΘΌαὶ εΠδ ὡς 
μὴ ὑστερήσειε. 510 εξ ᾿πῆγα ΟΔρ. 1]. 31. 
ὡς; μὴ ἀργὸς ἡ πόλις γένοιτο. ΜΠΗΙ τ4}15 

τγδη!ρούτιο ἰπ Χεπορῃοηία ποπάαπὶ 
Οὐσατγηῖς. Τεϊηάς σπροεϑθυμεῖπο ΟΌ ΤΩ 
εἀά. Ηδ]εηῆ, (δαὶ. εἰ Πἰῦτο Οαεϊῇ, 
ἀεὶ ΡΓο γυ]ραῖο ἐπροθυμεῖτο. 

2. οὗποι ἐφεσόμοενοι]) [π Ἠε]]ϑηϊοἷ8 

οἵ: αὐτῷ ἐπακολουθοῦντες, ἀεἰηάς ἐσ᾽ 
οὐρᾷ. 

καὶ σὸ ἀπὸ] Ἠε]]επῖοα Παθοηΐ καὶ 
πὸ ἀπὸ ποῦ στόματος ἱππικὸν πλὴν τῶν 
περὶ αὐτόν. φυαοά ΝΥ εἰῆκε συὕπὶ Πεοη- 
οἰανίο, Βασἢϊο οἵ 5 πιο πο βτίατα Πὶρ 

τοβιταϊε ἴθ Ἰδοὰ πη νυ ]ραι! καὶ σῶν-α 
αὐτόν. Θεὰ Ζειιῆε τηοπαῖϊ, σῶν τσερὲ 
αὐτὸν ἀς ρατίε εαυϊταπὶ Αροπίδυ πα 
οΟΠη Δ Πτ ΠΊ ἢ ἰητε] ΠΠραπίαΓ, (ε 6 Π- 
τὰ παραπέμπει τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν τηϊηϊ- 
τὴ8 σὰ πι 5 ρυρπατα. Δάάο, ἢ τολὴν 
τϑοθρετγὶβ, ἀπ δοθάεῃϑ καὶ ἴῃ νεΓὈ 5 καὶ 
σὸ ἀπὸ «. σα. ἴπυτ}ε εἴδ, Ἐεξιϊας εχ 
ΔΙίεγο Χεπορῃοηιβ ἰοοο ἱπισικὸν δἀ- 
ἀϊά!βδης Τπτογργεῖθβ, αφαοα ναΐϊρο Πΐα 
ἄδετγαξ. 

3. στρέψαντες} Ῥτοὸ νυϊξαῖο απίδα 

στρέψαντες εχ ἨεΙἸΘηἸοἷβ πτοηεηίε [6 - 
οποϊανίο τεσαρεσαηὶ ΗυτοΠὶ πίοπ εξ 
Βδοῆ.  εῖκε πηοπεὶ πιο] σεπάυτα 
εἴτ, Τλεζαΐος “αἰ }78, μῆγιπφμε ἀρηπερ 
ἐφιίίμα Αἰ φεβ]αϊ πποκ σο οσαίμηι ἐγὶ σὰ 
φογημα ς ἰα σομνεῦβ ῥῥάϊες 1π ῥγῖπια 
αοῖε βαγεπί. Ἑααυϊάεπι ἰοοὰπὶ Χοπο-, 
ῬΠοηεὶβ ποὴ [ατ15 ἱπιε! "πο, ταυτὸ τα ϊ- 
πὰς ΥΥ εἰΠκίαπαπὶ τατρηε. ἐν καλά. 



“Ὁ 
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᾽ ͵7 -΄ς » 

δὲ μώλα σωφρόνως ἐφείποντο. Τγοὺς δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος, 
ἃ ς ς 7 αν Ν » " ε 

ἃ ἑκάτεροι ἡμάρτανον, παραπέμπει τοὺς ὠμῷ αὑτὸν 
᾿ « ͵ ͵7 »-7" 27 

μάλα εὐρώστους ἱππέως, καὶ κελεύει τοῖς τε ἄλλοις 
ὗ ΄ Ν δον ς ν᾿ Ὡς , Ν 

«-σαραγγέλλειν, καὶ αὑτοὺς διώκειν κατὼ κράτος, καὶ 
ς Ν ἢ «ς 

Οἱ δὲ Θετταλοὶ ὡς 
Ω ὙᾺ ΝκΧ 2 δ ε ΝῚ Ε] »“» 2 1.92 

εἶδον. σωρὼ δόξαν ελαύνοντως, οἱ μὲν ὠὐτῶν οὐδ᾽ ὠνέστῥε- 

μηκέτι δοῦναι αὐτοῖς ἀναστροφήν. 

ε Χ ΣΝ ᾿ ΄ ἕὴ ᾿ 9 

Ψαν, οἱ δὲ, καὶ ἀνωστρεζειν πειρώμενοι, τολωγίους ἔχον-- 
Ν ΝΜ“ Ὁ Ξ 7 “ ς 

τες τοὺς ἐπποὺς ἡλίσκοντο. [Πολύχαρμος μέντοι ὁ Φαρ- 4 
7 ς “Ὁ δ' Ὁ ΄ ") Ἂς -“ 

σάλιος ἱππαρχῶν ἀνέστρεψ ἐ τε, καὶ μοωχόμενος σὺν τοις 
9.» ΩΝ Ε ὦ χω) ᾽ » Ἂν 

ἀμφ᾽ αὑτὸν ἀποθνήσκει. Ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, φυγὴ 
͵ὕ Σς-. 7 - ᾿ ε ᾿ Ε ΄, Ἄν ε Ν γίνεται ᾿ἐξαισίω" ὥσθ᾽ οἱ μὲν ἀπέθνησκον αὐτῶν, οἱ δὲ 

“ ΩΣ γ γ Ψ 3 

ζῶντες ἡλίσκοντο Ἐστήσων δὲ οὐν ουὅ πρόσϑεν, 
ΠΥ ιν 3.2... “τ “" ως Φι νά Ν Ὁ 

τῦριν ἡ ἐπὶ τῷ ὕρεί τῶν Ναρϑακιίξων ἐγένοντο. Καὶ τότε 5 
οἿ Ν , Ά ᾿ ἊΆ) ᾿-: οὗ 

μέν δὴ. ὁ ̓Αγησίλαος τρύπωίον τε ἐστήσωτο μεταξὺ Πρων- 
Ν τὰ ΓΜ ΩΣ Ν ᾽ “" ΄ 7 «Δ΄ 

τὸς κοὶ Ναρϑακίου" καὶ αὐτοῦ κατέμεινε, μώλω ἡδόμε- 
δ ὙῚ ῳ ΣΝ ΄ “ δ αν - 

γος τῷ ἔργῳ, ὅτι τοὺς μέγιστον ΦΟρονουντῶς εῷ ἐππιεκῆ 

Ὦϊς, αἴ ΑἸ1Ὁ], ἰοόμηι ἀρίμη οἱ ὀῤῥογίτ- 
ἥππ ΠΡῸϊΠ σάτα νἹἀετατγ.. 

μάλα σωφρόνως} Μυϊραίαπι μάλ᾽ ἀ- 
Φρύόνως ἰἰὰ εχ Ἐεϊϊεηϊοῖὶς σοσγεχὶῖ 
γνεῖκε. Πυυταπὶ οετίε εἰς ἀφρόνως ἴη- 
τεγργειατὶ ἀε γη]ο σοη ἴο ἰεπίκ τη δοι- 
ἐϊοριῖς οατα Νίοτο εἴ Ζευπίο. 
τ σλαγίοὺς ἔχού]ες ποὺς ἵππους} ΝΥ εἸῆκε 
Ῥαταῦδτ εαυΐϊτεβ ΤΠΘβΆ]οΟΚ νε] ργορίεσ 
σεϊετταἴετα Πα σοπὶσοτατη ἱγγα επιϊ πὰ 
ψῈὶ Ρῥτορῖογ ἀισπαιηεπῖα δα οτα τη σᾶ- 
ταρῃτγαξϊοτγατη ἔα Π ̓Ιεηίϊοτγεβ, αάεο αἱ 
ἴη ἰρίο αἰτοατηαρεηάιὶ δἕῖα σάροτγεπ- 
τ. Οοτῆρατγας Ἰρίτατγ ἸοσαπΊ (Οατι 
ἀπΠ 0 1171. ἀὅ6 δα] ΠΡ 5 Ρεγίαγα πη ἂγ- 
τηδῖῖ5 βτανῖτογ : Οὐχήῤῥε 171 οἱ σι) ἀρ 67:-- 
ας ἐφεῖς εὶς Τλεγαί! ἡπμἱτος οσοώρα- 
γμη. Τ) 6 Ἑαυϊ θα ΤΉ ΘΠ Δ]15. ρτανίτεῖ 
ΒΓΓ 5 τὴ] πὴ σοηῆδι, ααοά νετοὸ 
εχ Ροϊγθῖο ἵν. 8. ἀπιηοΐαίασ, τθ] 8 
σοηνεηῖσ Ὠυΐο Ἰοσό. 10] ᾿ρίταν ε; 
Θετταλῶν γοῦν ἵσσεςς καα' ἴλ ἣν ἐὲν καὶ 

φαλαγγηδὸν ἀνυπέστατοι, χωεὶς δὲ σ΄α- 
φᾷ ὡφάξεως πρὸς καιρὸν καὶ σόπον καπ' ἄν»- 

ρῶ κινδυνεῦσαι δύσχρηστοι καὶ βραδεῖς. 

Ζ, εοποϊανίας Πὶρ ἱππεῖς ἰοτὶ ὈΪ νοϊαὶς εἰ 
λη Ηε!!εηϊοϊς, 

4: ΤἸολύχαρμο:} ἴπ Ἠε]]εμϊοὶς ες 
Πολύμωχος. ἰδιάετῃ εἷ φυγὴ τῶν Θετ- 
σωλῶν ἐξαισία γίγνεται. 

πτρὶν ἢ ἐσὶ τῷ] Ηε]]επῖσα τερὶν ἐν σῷ 

ἔρει Ναρϑακίῳ, Ηΐϊο νετοὸ ἀπῖε Ζεαηϊ- 
ὉΓΏ νῈ ρα ατον ᾿Ανϑρακέων εἰ Τεαπεητὶ 
Τεξτίομε Ναωρϑηκίου, (ῸΪ τηοπεηῖς [μ6- 
οποϊαῦίο ἐσ Πε]ϊεη. οοιτοχῖς, ΗΔ]. 
(αῆδ]. εἰ Ουε!ξ, ᾿Ανϑρακίων ἄἀδηζ, 
ΡΙΘτΑΤΟΠ 5 ΔβεΠ]αὶ ΧΥΪ. ὑπὸ σῷ Ναρ-Ἅ 
Μακίῳ Τορύπαιον ἔστησε. Ὑιάς δὰ Ἤδε]ε- 

πἶφα αὐ ποιδία. Ορρίιάστῃ ΝΝαγι παρίαπι 
πὶ τπιοηῖα πιεπιοσᾶζ ΡῬιοϊεγηβεὰς, 
τηοηεξηίς Ζευπῖο. 

5. μάλα ἡδόμενος} Ατπιάε5 σπεὶ- 
ἕετθ. πόλι» ἡδόμενος, ἴάετα ἀειμάε 
ὑπερβαλ λοντὰ τὰἀςτεῦρη, καὶ σὴν λοιπὴν 

πᾶσαν οἴπίο ἤδη, αφιοά ἀεεῖ εἰἴδτ 
ἴη Πε]]εμίοῖβ. επίαας δ ὄργια Ῥτὸ ὅρια: 
ἀδηῖ ΑἸάϊπα, Ταπτηδ; εξ πὶ εαά. νεῖῖ, 
Δεῖ τῶν δηῖς Βοιωτῶν, απο οπχῖῆς 
εἰἰὰπὶ Ατὐιάες σΌεῃ. Παῦες ἰἀτηξῃ 
ουθιαπι5, αὉΪ εξ ὄρεια. Μοηῖεβ ἃ- 
σΠδίοος ἰᾶται Ὁ εἰΐκο ἐχ Ἰἴοοο [ἰνὶὶ 
ΧΠΠ. 62. δὶ ΑοΠδία ΡὨιΠϊοιὶβ πχθλος 
Ιῖυτ, 

8 



“58 ΛΟΈΒΙΠΑΙ 
᾽ ) Ἂς “ γΝ » , ς » “ Φ 
ἐγεγικήκει σὺν ὦ αὐτὸς ἐμηχωνήσωτο ἱππίκῳω. Τη δ 
« « 7] ἃς ΝΣ “" ͵7 ΕΝ ᾿, 

ὑστερωία, ὑπερβάλλων τὼ ᾿Αχαΐκω τῆς Φθίας ὁρή, τῆν 
3 »-" ͵ » ᾿ " Ἂς »“"Ὗ᾿ 

λοιπὴν ἤδὴ σᾶσων διὼ Φιλιας ἐπορεύθη εἰς τῶ τῶν Βοιω-- 
» ε 3 -" Ν » “4 ειωΐΝ 7 

θ τῶν ὁριώ. Ενταυϑα δὴ ἀντιτεταγμένους εὐρῶν Θηβαΐί- 
Ε] 3 »" ΕῚ ΄ 

ους, ᾿Αϑηναίους, ᾿Αργείους, Κορινθίους, Αἰνιάνως, Ἐὐβοέ- 
: ΄ 5 Ν » τὰ ᾽ 

ὡς, καὶ Λοκροὺς ἀμφοτέρους, οὐδὲν ἐμέλλησεν, ἀλλ᾽ ἐκ 
“Σ“΄ ῳ ὦ ΄ ᾿ς μι ! ἀ 

του ᾧανερου ἀντιπωρέταττε, Λακεδαιμονίων μὲν ἔχων μῦ- 
. ἡ » Ἴ ϑι-. ν᾽ 7 "4 Ν 

ραν καὶ ἥμισυ, τῶν δὲ αὐτόθεν συμμώχων Φωκέως καὶ 
5 ΄ ͵7 ͵7 9 3) 7 .“ 3 Ψ 

Ορχομενίους μόνους, τὸ, τ φλλο στρώτευμω, ὁπερ ἡγῶ- 
ΡΣ Ν ᾽ " “ 9, ς ᾿ Ν 

Ἴγετο αὐτός. Καὶ οὐ τοῦτο λέξων ἔρχομαι, ὡς πολὺ μεν 
9 7ὕ Ἂς: ᾿ 7, 3) .« ͵, Ἶ » Ν 

ἐλάττους πολὺ δὲ χείρονας ἔχων ὅμως συνεβωλεν" εἰ γὰρ 
» , 3 ΄ ζ΄ "ΚΜ δι » »"» » 

ταυτῷ λεγοίμι, Αγησίλωον τ ὧν μοι ϑοκῶ αζρονω ἀπο- 
» Ν » » ͵7ὕ Ν “" 

φαίνειν καὶ ἐμαυτὸν μωρὸν, εἰ ἐπαινοίην τὸν τσερὶ τῶν με- 
Ὅν ΤῊ ’ Νς -“ ᾿ -“ 

γίστων εἰκῆ κινδυνεύοντα. ᾿Αλλὼ μᾶλλον τάσδ, αὐτοῦ 
») ς ἴω » Ἂλ -“ ὮΝ Ν "»" 7] 

οὐγώμνουι, ὅτι ληϑός τε οὐδὲν μειον, ἡ τὸ τῶν πολεμίων, 
.“ »» .“ ε « Ἁ 

τπωρεσκευάσατο, ὠπλίσε τε ουτως, ὡς ὠὡπῶντω μεν χωλ- 
ἢ » ͵ 

8 κὸν, ὥπαντω δὲ ζοινικῶ ᾧαΐνεσϑαι. ἜἘπεμελήϑη δ' 
« . » ἊΝ τ ε ΄ 

ὅπως οἱ στρατιώτωι τοὺς τόνους δυνήσοιντο ὑποφέρειν. 

6. ᾿Αργείους] Τίτος εχ Ἠε]]επὶςὶ5 εἰ 
Ατὐπιάς. ουπὶ Ηαυτςοπιπίοπο ἱπίεγαϊς 
Ζευπε, Αἰνειᾶνας ἀεϊπάς ἀαὶ Οποεϊῇ. 
ἐὰπὶ εαά, νεῖϊ, Πὶς εἴ εξ. 24. Ιάδπὶ 
Ουεῖξ, ροῖεα μόρον ἀαὶ σὰπὶ εἀά. 
γεῖῖ, 

Λοκροὺς ἀμφοςτέρους) ΟΖοΪαᾶς εἰ ΕρΙ- 
ΖερὮγτϊοβ. ᾿εϊπάς ἠμέλησεν (αβαὶ. 
Βδθοῖ. 

σό, τ᾿ ἄλλο] Ουπὶ Τιεοποϊανὶο, 516- 
Ῥῆδπο εἰ Ηυτοῃϊπίοπο νυ]ξαία πὶ τὸ 
δ᾽ ἄλλο σοττεχὶ, ημοὰ οὐπὶ ΒΔΟΠΪΟ εἴ 
Ζεαηὶο γενοσανῖς ΥΥ εἰῆκε, δίς δὲ πυΐ- 
Ρίατη ροΐταπι τερετὶ, ἐχεπιρὶ ατηη]ὰς 
ἃ Βδοῆϊο ἂρροῆιαπι δἰϊεπυτι εἰ ἂὉ 
δος ἰοοο. 

7. συνέβαλεν) Μαυϊραῖο συνέβαλλεν 
εχ Παϊεηῆ, Οαῆα]. Η5τ]εὶς ὔτο ΤῸ Ὁ- 
Ἀϊταϊε ΗατοΠιπίοη. 

φοιν,κἃ} πὶ. ΑἸ, φοινικῇ. ϑίορῃ, 
ΡΤ. Τξοηο]. φοινικᾷ, ϑιερῇ. Γεσαπαα, 
ἩμυτοΠὶπί, ΒαςὨαηα φοίνικα, σαυτῇ δ- 

Ἰεηῇ, (αῆαϊὶ. Βιυ]. Ζειπε φοινικὰ. {τά 
ἐπὶ πὶ ἀριιὰ Χεπορῃοηῖίετη 8115 ἰῃ ἰο- 
Οἷς ΤΌΤ] αἷς, ϑεὰ πΌ] Ὁ] φοινιπὸς τας 
Ρεῖ ἴῃ Χεπορμοηῖε, {βρὶ σα ]8 φοινι- 
κίδα, αἱ ἴῃ [οεάφοτη. Ἐερυθῦ]. χὶ. 3. 
στολὴν μὲν ἔχειν φοινικίδα καὶ χαλκῆν 
ἀσπίδα. ϑεὰ φοίνιξ ἀϊοϊτας ρμᾳπίςειὰς 
οοἱοτγ δῸ Ηοχπηετο 'πάε, εἴ Ἰοουβ ρίαῃς 
Πτλ}}15 εξ ἰπ Ογτορ. νἷ, 4» 1. ὥστε ἤ- 
στράπτε μὲν χαλκῷ, ἥνϑει δὲ φοινικίσι 
πᾶσα ἡ στρατιά. Θυᾶτε δαϊ {οτθεπ- 
ἄυπι ἢ. 1. φοινικᾷ, ηυοά ἔξοὶ, δυῖΐ, 
αυοά πηδ]ϊπι, φοινικίδα. 1ῃὰ Λτβὶάς 
Οὐε]ῇ, φοίνικα εἴ 5 πάντα [οτὶρίαπα 
τερετῖ. 

8. δυνήσοιντο}) Ψιατη Θιερἢ. ῥτίο- 
τί5 δυνήσαιντο τταπΠάτατη εἴ ἴῃ ]μεοποὶϊ. 
εἰ ΝΥεϊῆαπατη. Πεϊηάε πρὸς αηἴα οὖσ- 
σινας Οτηϊταης εαἀά. νεῖ. ῥγεῖεγ Οδ- 
4]. Αἀ νϑεϊγατη ἐσεμελἤϑν); ἱπις] σε 
σΟΥβΟΥ μη ὀκογρἐαΠἸοδ 65) τεξὶς τηοηςηῖδ 
γΥἰΚίο. ; 



ΟΡ 259 

΄ Ν Ἅ ΄";ςὅ »“, 

Ἐνέπλησε δὲ καὶ φρονήματος τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ὡς 
ε ξ Ψ ,, “ ΓΝ ) ἀ »} Χ 

ἐκωνοὶ εἰεν, τῶρὸς ουστινῶς δέοι, μάχεσθαι ἔτι δὲ φιλο- 
ἀξ, Ν ᾿ ἢ -“ ᾽ Ε ΠΝ ΠΝ 

νεικίων ἐνεββαλε τρὸς ἀλλήλους τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, ὅπως 
-“ ΓΑ 56 ΄ 3 Ἂ Ἂ ΄, 
ἑκάστοι αὐτῶν ὠρίστοι Φαΐνοιντο. Ἐλπίδων γε μήν παν- 

ἃν 2 ε -“ Ν Ἂ Ε) : Ὗ 

τας ἐνεπλήσεν, ὡς ὥώσι πολλώ κὠγωϑα ἔσοιτο, εἰ αν-- 
9 Α 7 »- ᾿ ΕῚ “Ὁ 

δοες ἀγαθὰ γίγνοιντο" νομίζων ες τῶν τοιούτων ἀνθρώ- 
΄ “ ΄ 7 Ν 

πους τροϑυμότατω τοις πολεμίοις μάχεσθαι. Καὶ9 
΄ Η 3 ᾽) ΄ὕ Ν Ν 7 

μέντοι οὐκ ἐψεύσϑη. Διηγήσομωι δὲ καὶ τὴν μωχῆν' 
Ν ας Σ “᾿ « » "7, »-“" δι 4 ξ » 7 

κωὶ γάρ ἐγένετο, οἰώπερ οὐκ ὠὡλλή τῶν εῷ ἡμων᾽ συνγε-- 
λ Ν ᾽ Ν ς ΄ 7 ε Ὁ ΄ς 

σῶν μὲν γὰρ εἰς τὸ κώτῶ Κορωνειῶν πεδίον οἱ μὲν συν 
7 ΟἹ Ν -“" »-» ε Χ Ἂς -“ 

᾿Αγησιλάω ἀπὸ τοῦ Κηφισοῦ, οἱ δὲ σὺν τοῖς Θηβαίοις 
» μὰ »"Ὕ »“» ς Ἃ Ψ " 

ἀπὸ τοῦ Ἕλικώνος. Ἕ ρων δὲ τάς τε φάλαγγας ἀλ- 
δ: 7 » 7 Ν δ Ξε -“ ἐτὴ 

λήλων μώλῳ ἰσομώλους, σχεδὸν δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἤσαν 
- ἔν» » » Ἶ δον Ὁ λ Ν 

ἑκατέρων ἰσοπληδεις. Εἶχε δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος μὲν τὸ 
Ν » 4. ὃν -- » ἈΦΝΓῚ ε ᾽ 

δεξιὸν του μεϑ εαυτου, Ορχομένιοι δὲ ἐσχῶτοι σαν αυ- 
ς Ἴ τυ -“ ΕῚ ᾿ 

Οἱ δὲ αὖ Θηβαῖοι αὐτοὶ μὲν δεξιοὶ 
τὸς - ᾽ » ᾽ Ε »"» Ν ἄν ὧν " »Ἤ 

σῶν, Αργειοι δὲ αὑτοῖς τὸ εὐώνυμον εἰχον. Συνιόντων 10 
Ν ΟΝ Χ Ν Ν ΠΙᾺ ᾽ ᾽ 3 “ἢ πιὰ 

δὲ τέως μὲν σιγὴ ττολλὴ ἥν ἀπ᾽ ἀμφοτέρων' ἡνίκα δὲ 
» “Ἢ 3 ͵ . , » 7] « -“ 

ὠπεῖχον ὡλλήλων σον στάδιον, ἀλωλάξαντες οἱ Θηβαῖοι 
᾿ " ε ἤ 2 δ ᾿ « δὲ »"»" »᾽ ΄ ΕῚ ΄ 

ρόμνω ομόσε εᾧεροντο᾽ ὡς δὲ τρίων ετι πλέϑρων εν μέσῳ 
27 " ΄ 5 Ἂς » 3 Ψ» ,ὔ ἂν 

ὄντῶν, ἀντεξέδρωμον ὥπὸ τῆς ᾿Αγησιλάου ᾧφαλαγγος, ων 

Ἡριππίδας ἐξενάγε. Ἦσαν δὲ αὐτοὶ τῶν τε εξ οἴκου 1 ΄ 

“ »"» ᾽ ͵ 

τω του ε υωνυμοῦυ. 
Π 

εν »“2, ΄ » 7 Ἃ ζ 

ἀὐυτῶ συστρατευσώμενων καὶ τῶν Κυρείων τινες, κοὶ Ἴωνες 

ἀνθρώπου; Ψαϊραία τη ἀνθρώπων ἢς 
ςοτγοχὶς ἡ εἶκε. Γιβοποϊανὶ 5. νεγεῖ : 
τἶγος ἐὐμρποάϊ ῥγοιηη φέρε ἦπ' ἀοἤεπι ἀϊ- 
γπισαΐμγος, 

9. οὐκ ἄλλη τῶν] 1αηῖ. ΑἸ άϊπα οὐκ 
οπητίαπε, Ηο]]επίοα οὐκ ἄλλη τῶν γ᾽ 
τεξτίυ5 αῦεης, Ρ]αΐαγοπυ5 Αδβεῖ, 
Χυὶ, λέγει δὲ τὴν μώχην Ξενοφῶν ἐκεί- 
γὴν δἵαν οὐκ ἄλλην τῶν πώποτε γενέ- 
σϑαι. 

Κηφισοῦ) [τὰ οὐὑτὴ ΑἸά, πηι. [ἰδ ετ 
Ηατεὶ. εἰ σε, ργο Κηφισσοῦ, 

τάς σε φάλαγγας) ϑίης σαυία τάς 

γε ἴογι δ σηά υἱς Ζεαηθ. 56.658 ἰσό- 
μάλους ἴῃ ἰσομάχους Τ,εοπο]. ἴῃ ἰσοσά- 
λους τηυτάγα πὶ ΗυτοΠὶπίοη εἰ ΒΟ  - 
1.5. Οοηνεηΐς οὐπὴ ἀγχώμαλος, ΑἸϊ ὶ 
Οη τερεγίαϊῃ. 

το. ὡς δὲ πριῶν] ἱ. 6. ἔετε, οἰγοίτε σ 
τα πὶ, Ὀείηαε Ἡριππίδας εἀά. ψεῖε, εἰ 
Ουε!. Ῥοῆξα Κυριείων εἀά, νεῖξ. εἴ 
Ουεῖξ. φαοά νἱτίυ πὶ σοτγγεχὶς Πυτοῆ- 
πη. Κυρεῖοι ίᾳαητ ατεδοὶ ἂς Ογτὶ πλῖπο- 
τὶβ ἐχετοίτα, γεάοας οὰπὶ ἰρίο Χεπο- 
ῬὨοηιςα 'ἰπ Οτοοίατη. Υἱάς Ηε]]επὶς. 
111. 4» 20. 
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“ὅο ΑΘΕΒΙΓΑΙ 

Ἁ 5 »"“ ͵7 » ͵ , 

δὲ καὶ Αἰολέϊς καὶ Ἑλλησπόντιοι ἐχόμενοι. Καὶ πάντες 
“Ὁ "-ῇ ὮΡ. 3 7, 5 

εὗτοι τῶν συνεκδρωμόγτων τε ἐγένοντο, καὶ εἰς δόρυ ἀφι- 
7 3 ΄ ϑ ἂν ἀφ 7 3 “ ΄ Ε 

πόμενοι ἐτρέψαντο τὸ καθ᾽ ἑαυτούς. ᾿Αργεῖοι μέντοι οὐκ 
» Δ 5. ὌΝ » ᾽ 3 ᾽ Ν 

ἐδέξαντο τοὺς ἀμῷ ᾿Αγησίλαον, ἀλλ᾽ ἔφυγον ἐπὶ τὸν Ἕ- 
-“" , -“ ἘΠ 74 » ΄ 5 “ 

λικῶνα. Κώνταῦϑια οἱ μὲν τινες τῶν ζένων ἐστεφάνουν 
7 ἋΣ ᾿ ΕἸ ΄ ΄ ἂν τν ε »"» 

ἤδη τὸν ᾿Αγησίλαον, ἀγγέλλει δέ τις αὐτῷ, ὅτι Θηβαῖοι 
᾿ε 5 ͵ δ ἴω 7] 

τοὺς ᾿Ορχομενίους διωκόψναντες ἐν τοῖς σκευοφόροις εἰσί. 
« λ ΩΝ ΕἸ , ν ᾽ ΟΥ̓ ΕΣ 

Καὶ ὁ μὲν εὐθὺς ἐζελίξας τὴν φάλαγγω γεν ἐπ᾿ αὐὖ- 
΄ ε Υ Ἰ -“- « " ᾿Ν 7 ἧς 

τούς" οἱ δι αὖ Θηβαῖοι ὡς εἶδον τοὺς συμμάχους τρὸς 
-“ -Ὁ" ͵7 »Ὃ Ξ Ν ΄ 

τῷ Ἑλικῶνι: πεφευγότας, διωπεσεῖν βουλόμενοι τρὸς τοὺς 
« ΄“-ὖ -" Ν 

12 ἑαυτῶν, Ἐνταῦθα δὴ ᾿Αγησίλαον 
9 δ "“ ᾿, »} "» "-“-΄ὗ ΕἸ ͵΄ ᾽ ΄ ε » 

ὠνόρέϊον μὲν ἔξεστιν εἰπεῖν ἀνωμφιλόγως, οὐ μέντοι εἴλετό 
Ἂς » ἀ δ΄. ΕΝ ͵Ν ,᾿ ΚΝ ΄ Ἂν 

γε τὼ ἀσφαλέστατα' ἐξὸν γὼρ αὐτῷ παρέντι τοὺς διω- 
) - ΄ “ ἃ, “7 μὴ “" 

πίπτοντας, ἐπομένω χειροῦσθαι τοὺς ὄπισθεν, οὐκ εποῖί-- 
Ὁ 53 :Σ 3 ΄ Ἢ “43 -ς “ 7 

σε τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀντιμέτωπος συνέῤῥαζε τὸςς Θηβαίοις, 
Ν 7 ἣν 3 7 ᾽ ΙΓ ὴ ᾽ 7 3 ,» 

Καὶ συμβαλόντες τὰς ἀσπίδως ἐωθόῦντο, ἐμάχοντο, ἀπέ- 
Ν Ν 2 ἰν 

Καὶ κραυγὴ μεν οὐδεμίω παρῆν, 

ἐχώρουν ἐῤῥωμένως. 

κτεινον, ἀπέθνησκον. 

οὐ μὴν οὐδὲ σιγή Φωνὴ δέ τις 

καὶ μάχη ταράσχοιτ᾽ ἄν. Τέλος δὲ τῶν Θηβαίων οἱ 

μὲν διωπίπτουσι τρὸς τὸν “Ἑλικώνω, πολλοὶ δὲ ἀποχω- 

13 θοῦντες ἀπέϑανον. Ἐπειδὴ δὲ ἡ μὲν νίκη σὺν ᾿Αγησιλάῳ 

ἐγένετο, τετρωμένος δὲ αὐτὲς τροσηνέχϑη πρὸς τὴν φά- 

γμμνν δϑ, προσελάσαντες τινὲς τῶν ἱππέων, λέγουσιν. αὖ- 

- 
ΕῚ ͵7 «“ 

ἥν τοιαύτη, οἵαν ὀργή τε 

τῷ, ὅτι τῶν πολεμίων ὀγδοήκοντω σὺ σὺν τοῖς ὑπλοίς ὑπὸ τῷ 

τι. ἐγένοντο) [τὰ εχ Ταπιὶπα νὰϊ- ἀεῖπάς σοῖς ὄπισθεν (Αἴ, 
ξαίατη ἐγίνοντο οοτγεχίς Ζειῦπα. [τὰ 
εἴς ἴῃ Ἠξε!δηϊοὶβ, δὲ ἀεῖπάε ρε)ὰβ 
ἔτρεψαν ἸεσΊταΓ. 

᾿Αργεῖοι μένπο!] Εχ ΠΕ] πΙοῖ5 νὰϊ- 
βαΐατη μὲν σοτγεχὶς Δ εἴα, τηοηδηῖε 
Ἴδτα οἱ ̓ πΊ διε ρ παπίδῃξβ τηᾶγρῖπα. 

ὅσ, Θηβαῖοι} ἴπ Η Ἰ]εη. εἢ ὅτι οἱ 
Θηβαῖοι. ἰηά᾽άεπὶ συσσειραϑέντες ἐχώ- 
ϑουν (οτὶ ρία τη τη δας ἮΝ εἰῆκε, 

21. ἀνδρεῖον μὲν) (ΕἸ Ε, οπλ τς μὲν, 

Καὶ συμβαλόντες 1τὰ Ηαϊεηΐ, Ο4- 
8.4]. ϑίερῃ. ἱεουπάα, Ηαυτοδίηΐ. Βᾶ- 
οὨϊδηᾶ εἴ τοὶ 488 ρτὸ συμβάλλοντες 
εἀά. νοΐδγατη, ἔχ ἰδ πὶ 11 τὶ5 Ζεαῃς 
δἀάϊάϊς: ἀσείδας, αυᾶ5 μαῦεῖ εχ ἢ. ], 
εἰπῇ Τιοηρῖπας {εδὶ, 19. περὶ ὕψους, 
δὶ ἢ.]. Ἰαυάαΐ, 

13. ὀγδοήκοντα] ΗεΙ]εηΐσα : ὡς ὁψ- 
δοήκοντα σὺν ὅσλοις. ϑεαθξηβ νεῷ ΕΣ 
Ἡεϊεηὶςὶς Ῥτοὸ νκῷ τοῆίταῖς Ζευης. 



ΟΑΡ» Ε 4δὲ 

»" ᾿ δ Ἂς » λ ͵7ὔ ἊΣ 

γεῷ εἰσί, καὶ ἠρώτων, τί χρὴ ποιεῖν ; Ὁ δὲ καίπερ πολλὼ 
τ 7 ΄ “ “ 

τρωύμώτοι ἔχων πάντοσε καὶ παντοίοις ὅπλοῖς, ὁμῶς οὐκ 
᾿ Ἂν 3 “. Ἰνὼ ΕΙ ΄ “ 7 

ἐπελάϑετο τοῦ Θείου, ἀλλ᾽ ἐᾶν τε ἀπιένωι, ὅποὶ [βούλο;»-. 
3 3 -“" ᾽ 5 ΄ ᾽ ΄ 

το, ἐκέλευε, καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴα, καὶ προπέμψαι επέ- 
Ν 5 3 .Ν ε -“ »᾿ » ““ . ραν ὰ 

τάξε τοὺς ἀμῷ᾽ αὐτὸν ἱππεῖς, ἔστε ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐγέ- 
ἊΝ 3 ς 7 ΜΝ Ἑ 

Ἐπεί γε μὴν ἔληξεν ἡ μάχη, παρήν δὴ ϑεάσα- 14 
3] ΄ 9 ͵΄ Ν Χ » “ 

σϑαι ἔγϑα συνέπεσον ὠὡλλήλοις, τήν μὲν γήν αἰματι πε- 
΄ ᾽ς Ν οι ͵ὕ Ν 7 

Φυρμιένην, νεκροὺς δὲ κειμένους Φιλίους καὶ πολεμίους 
-'ϑδν5 ΡῚ " ων Χ υὗ' , 

μετ ἀλλήλων, ἀσπίδας δὲ διατεϑρυμμένας, δόρατα συν- 
Ρ δ κ ἃς ἰϑή ἃς Χ 

τεϑραωυσμένω, ἐγχειρίδια γυμνὼ κουλεων τὼ μὲν χωμαὶ, 
. ἢ 5 ΄ Νς, “ὦ, κα Ν » τι ᾿ 

τὼ δι᾽ ἐν σώμασι, τὼ δὲ ἔτε μετὰ χεῖρας. Τότε μὲν 15 
- ΠΡ ΤῈ ἩΨΙΡ ΕΟ. οὐ εν ΄ Ν “ 

οὐν (καὶ γὰρ ἥν ἤδη ὀψὲ) συνελκύσωαντες τοὺς τῶν τολε- 
Ἄι. 3, ᾿ 2 ΄ ᾽ 

μίων νεκροὺς εἴσω φάλαγγος, ἐδειπγοποιήσωντο καὶ ἔκοι-- 

γοντο. 

΄ » λ -» ΧΙ ΄ ΜᾺ 

μήϑησαν" πρωὶ δὲ Τῦλον τὸν πολέμαρχον παρατάξαι τε 
ΕἸ ΄. Ἂς 7) 77 “ἦ ἊΝ 

ἐκέλευσε τὸ στράτευμω καὶ τρόπαιον ἵστασθαι, καὶ στε- 
»ὅν» 7 -“ Μ. Ν ἃς 2 ἣ'΄ς ᾿. 

Φανῶσϑθαι πώντας τῷ ὅεῳ, καὶ τοὺς ωὐλητὰς πάντως 
3 “ « Χ »») » « ᾿ »" ΕΣ 

«ὐλεέῖν. Καὶ οἱ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίουν" οἱ δὲ Θηβαῖοι ἔπεμ- 16 
΄ ς ͵΄ Ν Ὗ ὙΨΝςς 

Ψψαν κήρυκω, ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς αἰτοῦντες ϑώψαι. 
[2 Ν «“ « 

Καὶ οὕτω δὴ αἵ τε σπονδαὶ γίνονται, καὶ ὃ ᾿Αγησίλαος 

Τογρίατα ΜηΊπεγνδ [[οπΐς νοσδὶ ΡΙα- 
ΚἌτΟΠῸ5 Αρεῖ, ο. χῖχ. Οείεγατη νἱάβ 
δηποίαπήεα ᾿ηΐτα δα (δρ. χΧὶ. 1. 

ἱππεῖς 1 Ἐκ Ατσο ποτα ἱσισέας Γοτῖ- 
Ῥίαπῃ τηϑίεῦας Ζευηε : ἀεϊπάα γένοιν- 
τὸ Ν εἴίΚε. τεξϊε. 

14. συντεϑραυσμένα) Ἐυβαιῃΐας δά 
ὭΣΕ: 298. εχ ἢ. ᾿ Ροίαϊς παρώτεϑρ. 

ἀεϊηάε σώμασι Ῥτο σώματι ἀεαϊς ῥτὶ- 
τηὰς ΗτΟΗΪΠίοη. τὰ δὲ σώμασιν ἐμ- 
πεπηγότα ἰαιάδι ΕΠ ΔΙΠ 5 εχ ἢ. ]. 

15. τοὺς τῶν πολεμίων νεκροὺς} Ρ]ὰ- 
ἰλγοῦ, Ασεῆϊαὶ χὶχ. φοράδην ἐνεγϑῆναι 
πρὸς τὴν φάλαγγα καὶ τοὺς νεκροὺς ἰδεῖν 
ἐντὸς σῶν ὅσλων συγκεκομισμένους, Ἐπ- 
ἴάτῇ εχ Ῥοϊγεπὶ Παγγατῖοηε 1. 1,23. 
ἀρρᾶγεῖ, Αρεπίδυπη πυτηθγοπ ἴὰο- 
ΤῸ ΠῚ ΘΟ ΌΓΕ ΠῚ ἱπ᾿ Ρ ΓΘ] Ϊο σεϊαγε ΠΟΘ πὶ 
νου δὲ : Ἰάθο οδάδνεστα ἱπίτα οαῆτγα 
σοτηρογίατὶ Ἰυῆτ, Θυδᾶτε νοῖθα τῶν 
πολεμίων, τ πυης Ἰεσυητατ, ἔρυτία 
οεηΐα!ϊ δὰ ΠοΙ]εηΐφα 'γ, 3, 20. Βαῖο- 

ΠεΠῚ ῬΓΟΌΔΌΙ]Επὶ εἴξ ἕατείογ Ὑγ εκε, 
δας σοπ]οῖς Τοτ θεπάμ πη σοὺς ἐκ 
τὼν πολεμίων νεκροὺς, 1, 6. σαάδνετᾷ 
Τα ΟΓα τα οὐ ΠΟΡΙΠΡῺ5 τηϊχία. ϑδεὰ 
Ἦφοο νεὶ ἐπηθηάδιϊο νοὶ] Ἔχουίαδιϊο στηῖὶ- 
ΒΪ ἀυζγὰ εἰ πηϊπίγης ργο δ }}}5 νἱάξεωτ. 
Οοπίγα ἐἼρτερῖε ἰάετη νἱὶγ ἀοδως Ετ- 
ΘΗ͂Ι: σοηαία πη νοσαδ πὶ φώλαγγος 
᾿τηρυρηδητ5. δὲ τεηϊδητὶς σοπ͵εδϊωτα 
τεϊα ἦτ, ἀοσεης εχ ᾿δοςά. Ἐξεροθ]. 
ΧΙ. 3. οαῆτα [οξαδιηοπῖοβ φάλαγγα 
νοοδῆξ. 

Γῦλον] Ἠε]]οηΐσα Γῦλιν πογαϊηδηϊ, 
τεέξι5, Ραῖο. 

τοαρατάξα] Ρ] αἰάτοῆ 5 οαυΐαπ) 6- 
Πατῖγᾶῖ : ἐξελέγξαι, βουλόμενος τοὺς Θη- 
βαίωυς, εἰ διωμωχοῦνται. Ναγὰ νἱξιοτὶδ 

ἀυῦια ἔμεταῖ, 
σῷ 5εῷ) ““ῤῥοιἠπὶ ἱηιετγρταίδίωσ 

Ζειαπηα, ον ῥανγα υἱδογία ἐπινίκιον ξαρὲ 
βοίμμηι βὲν πείοϊο φυᾶτι τϑέϊο. 

5.2 



“62 ἈΘΈΕΈΒΙΙΑΙ 

ΕΩ δ 5 , δὰ » “ -“᾿ ΄ “" ᾽ »“ 

οἰκῶθε ὠπέχωρει, ἐλόμενος, ὠντὶ του μέγιστος εἰνών ἐν τή 
9 ν΄ 37 Ν 7 νὴ "“ὕ ἘΣ ΄ ὉΡΩ͂ ἡ 
Ἁσίον, οἴκοι τῷ νόμιμὼ μὲν ἄρχειν, τὼ νόμιμω δὲ ἄρ- 

χεσθαι. 
39 Ν ͵7 ΄, » ς ͵7ὕ Ἂν Ἀ 7 

Ἐκ δὲ τούτου κωτανοήσως τοὺς Ἀργείους τῶ μεν οἰκοι 

κωρπουμένους, Κόρινθον δὲ προσειληφότας, ἡδομένους δὲ 
- ΄ ͵7] ἘΠ .) Ε "Α γῇ »"» 

τῷ πόλέμώ, στρατεύει ἐπ᾿ αυτούς" καὶ δηώσας πᾶσαν 
ι ͵ 

αὐτῶν τὴν χώραν, εὐθὺς ἐκεῖθεν ὑπερίβαλὼν κατὼ τῷ 
'ς 5 -7 εἰ ἃς ϑ ΌΑς Ν τ , 

στενὼ εἰς Κόρινϑον, αἰρει τῶ ἐπὶ τὸ Λεχίον τεινοντῶ 
͵7 Ν 3 7 ἀκὸ Α Ἂς Πα 

τείχη κωὶ ἀνωπετάσως τῆς Πελοποννήσου τῶς πύλας, 
.“]ἤ “7, 5 Ν 5 τ ἢ .«“ ἐν χϑν 7 

οὕτως οἴκαδε ἀπελθὼν εἰς τὰ Ὑακίνϑιω, ὅπου ἐτώχϑη 
ΓΤ ΥΔΛῪ » “» Ν » “, -“ ΩΝ » 

Ἰϑυπὸ τοῦ χροροποιου, τὸν ποίονώ τῷ ϑεῷ συνεπετελει. -Ἐπκ 
7 ἀρ λα ͵΄ Ν 7 Ν Ν 

τούυτοῦυ δὲ αἰσϑ' ανόμενος τοὺς Κορινθίους σωντωῶ μέν τῶ 

, 3 -« ν᾿ ἐδ » λ γι 7) 

κτήνη ἐν τῷ Πειρωίῳ σωζομένους, πᾶν δὲ τὸ Πείρωιον 

τό. οἴκαδε ἀπεχώρε ΑρεπΊδας ἀϊ- 
τῆς ΟΥ]π ροΪεπηᾶγοπατη οατῃ εχετ- 
οἷἴτα, ᾿ρίε Πεὶρῇοβ δὈϊτ, ᾿θίαυς νὰ]- 
πέτα οὐυτγανῖς, τεῆς Χεπορῃοπίς ἰπ 
ΗἩξε!!επὶςοὶβ εἰ Πιοάοτο χὶν. 84. 

ἑλόμενος---ἄρχεσϑαι)] Ηφοο ρἷδπε ἃ- 
Ἰεθο ἴοοὺ ἀρροπαπίγ ἢὶς, εἴ ΠΊΪΓΟΥ 
ἃ ΝΥ εἰκῖίο π|}1} πιοηϊτατ. ϑεἀ δὰ [ὰ- 
Ῥετίοτί ἰοσο ὕδρ. ἱ. (εξξ. 36. ἐχίγεπηᾶ 
Ροῆια οἱἵπι ἰεσὶς εἰ νεγῖς Νεροβ ἂρ. 
ἷν. φιὶ φῆ αἱδίογὶ ῥγαε[ει ἐκεγοι μὲ 
πιαχιπαησε Παδεγεί βάμοίατι γεσηὶ 
Ῥεγψαγμηι ῥοίμηαϊ, ἑατιία πποάεμλα αἱ ]ο 
αμάϊΐοης {211 ἡμεμῆς αὐγεπέϊμεηι παρ γα- 
γωμμπ, μὲ Α' ῥγίναίμς πο σοηηο ἰδὲ 
ϑραγία:--- σείαις οῤμέοηι δέηιο τερμηο 
2γαροψεῖε ὀοπιατι ἐκ εἑπια ον εηη, τα τος 
4μεὲ φίονιοξως ἀμοῖὶ, 4 ἐμ ει ες ῥαΐίγῖα 
αν ε!, σμανι Αὶ δείϊο {ιρῥεγαξε! 4- 
α"π. δα πὶ Ζευπε ἀρροίυϊτ ροτγεπηα 
νεῖῦα Νεροιῖὶς δὰ ἤσπο Ἰἰοσαπι, εἴ 
τηοηεῖ Νεροίετῃ ἢυς τείρεχ δ. Θυοά 
ηὐᾶτηνῖ5 σοηίγα περηΐθτη δβέγγηδτα 
πο διιῆτῃ, πἰπῖα ἐπὶτῇ ἴῃ νετίεπάο 
Ἰθετίαιε Νερος υαἱὰ5 εξ ν᾽ ἀεῖατγ, τὰ- 
τε δίυο ἱπερίο εἴ α]ΐεπο ἰοοο Χε- 
πΠΟΡΏΟΠίεπιὶ πισγη ὈΓᾺ ΠΊ ΠΟΟ Ογαι ΟΠ β 
τἀά!άϊθε, ααοά ἐἀρετιογὶ ἰοοο ἃριϊΠ}- 
ΤΩ [ΠΊἘτῚ ροιο, 

17. κατανοήσας) ΜΝυϊραῖα πὶ κατα- 

νοήσαντες εχ ΡὨΪΠΕΙΡΏΙΪ νεγῆοης, Βτο- 
ἄεο, εὐϊτοπε Ηαδϊεπῆῇ εἰ σαῆδὶ. Ητγ- 
Ἰδιδῆο ἰδ᾽Ὸ εἰ σαεἸῇ, Ρτίπια5. Πυτοῆ- 

᾿πίοη σοΥΓεχ ζ. 
κατὰ τὰ στενὰ] Τηῃ Ἠδε]]επϊοἷς εἰξ 

κατὰ Τεγέαν, Όὶ νἱτὶ ἀοξξ! Τενέαν σοτ- 
τσαπί. 

Λέχαιον] Οαεϊξ, Λέχων, εἀά. τεῖξ, 
Λέχεον. 1π Ἠε]ϊεη. εἰ τὰ ἀνοικοδορεη-- 
ϑέντα ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων σείχη. ΡΙ]α- 
τἀτοῆ. Αρεί, χχὶ. τὰ μακρὰ πείχη. 
ϑίγαθο ψῆϊϊ. Ρ. 271. εἀ, 5160. «ὸ δὲ Λέ- 
χαιον ὑποπέπτωκε τῇ πόλει κατοικίαν 
ἔχον οὐ πολλὴν, σκέλη δὲ καϑείλκυσται 

σταδίων τοερὶ δώδεκα ἑκατέρωθεν «ἧς 
ὅδου τῆς περὶ σὸ Λέχαιον, αΌϊ (οάά, 
ἀαηῖ παρὰ σὸλΛ. ᾿ 

Ὑακίνθια } τὰ συγὰ ΡΏΪ ΕΙΡΠο 1.6- 
οποὶ, ϑιερῆ. ἴεο. εἰ Ηυτοπὶηίοη νὰ]- 
βαίατιὶ Ὕακίένλθμνα σοττεχεγαηῖ. Ὡς 
εῆο ν᾽ άε Ἡετοάοταυτα ἰχ. 6. Ὑπυσγα. 
ν. 23. Χοροποιὸς εξ, 4αὶ 8145 χιοροστά- 
σῆς εἴ ἀρὰ Ποτζεβ χορωγὸς ἀἰϊοίταΓ, 

18. Πειραίῳ] Ἑάά, νεΐετες. ουπῃ 
Ουεῖξ, πἰὶς εἰ ροῆεα Περωαίῳ ἀδηῖ, 
αυδπὶ Γοτρίαγατη οοτγαχὶς Βγοάςθυβ, 
Ἡαϊοηπῆς, (αῆδὶ. Ηυτοῃὶηΐοη εἰ δ} 1] 
εὐϊτοταβ. 

πᾶν δὲ σὸ Πείραιον σπείροντας καὶ 
καρπουμένου:}] Ηξεο νυϊρο οπαα εχ 
ΗἩδηείαηο εἰ Οαε!. ᾿ἴδτο ἰπίεγαϊ. 5εὰ 
ταᾶτγρο Οσυε]ξ. αὶ Προ δάζογιρία Γαπε, 
Βαῦει Ἰπέραιον. Ἑαάεπι Ῥῃϊε! ΡΠ 
νεγ δ τχοπαῖϊς ΨΥ ΕΠΚα. Π1π Ἠεϊ!εηϊ- 

᾿Οἷϑ ἵν. 5,1. ε:: ἀκούσαντες ὅτι οἱ ἐν 
τῇ πόλει πά ἐν τὰ βοσκή, ἔχοιεν ἢ πόλει πάντα μὲν τὰ βοσκήματα ἔχαι 

᾿ 



ΕΥΔῚΒ: Π. 62 

Ὰ . δ ἡ, ἃ 7 

σπείροντας καὶ καωρπουμένους, μέγιστον δὲ ἡγησοόμενος, 
«“ Ν 7 » ͵ὕ ς ΄ 3 »"» - 

ὁοτί Βοίωτοι ταύτη εκ Κρευσιος ὁρμώμενοι εὐπετῶς τοις 

Κορινθίοις τταρεγίγνοντο, στρατεύει ἐπὶ τὸ Πείρωιον. ᾿Ιδὼν 
δὲ ὑπὸ πολλῶν φυλαττόμενον, ὡς ἐνδιδομένης τῆς πό- 

[η ΛΑ Πς ͵ Ἃ Ν " » 

λεως, εξ φρίστου μετεστρατοπεδεύετο προς τὸ ὠὡστυ οαἱ-}9 

σϑόμενος δὲ ὑπὸ νύκτω βεβοηθηκότας ἐκ τοῦ Πειραίου εἰς᾿ 
τἷΨ « ΄ « -.ε Ξ φον ον ἃ 

τὴν πόλιν σασσυδὶ, ὑποστρέψας ὠμῶ τῇ ἡμέρον, αἱρέει τῷ 
39, αἰκ Ἃ »" 7 "7 Ν 

Πείραιον, ἐρήμιον ευρῶν ᾧυλακης, καὶ τώ τε ὥλλωῳ τῷ 
αν ἡ ᾿ Ν Ἂν 7 Δ 7 

ενόντω λωμίβώνει, καὶ τὼ τείχη, ἃ ἐνετετείχιστο. 
Ν ΄ ᾿»᾿ Ε ΄ 

δὲ ποιήσας οἴκοωδε ἀπεχώρησε. 

Ταῦτα 

Μετὰ δὲ ταῦτα προϑύ- ο0 
» »" Ε »" » ᾿ .᾿ 

μων ὄντων τῶν ᾿Αχαιῶν εἰς τὴν συμμαχίων, καὶ δεομένων 
7 ΓΟ ον ᾽ Ε ᾽ , ᾽ 

συστρωτευξίν ὠύυτοις εἰς Ακαρνανίαν, καὶ ἐπιϑεμένων εν 

-“ “ 7ὔ ΧΝ “ » ἊΝ Ε ᾿ 

στενοῖς τῶν ᾿Ακαρνάνων, κατωλωβῶν τοῖς ψιλῶς τῷ ὑπερ 
»“ θ᾽ δ 7 Ψ ν Ἕ ᾽ ͵΄΄ 

κεζφωλης αὐὑτων, μώχην συνώπτει" καὶ πολλοὺς ὡποκτεί-- 
ἄν ἐμὰ, ᾽ ᾽ » 

νας αὐτῶν, τρόπωιον ἐστήσατο, καὶ οὐ πρότερον ἔληξε, 

καὶ σώζοιντο ἐν τῷ ἹΤειραίῳ, πολλοὶ δὲ 
τρέφοιντο αὐτόϑι. ὈῚ Ὀδπ6 αὐτόθεν ΕΧ 

πος {Ὡρρ]επιεπίο οοτγγϊσεπάθτη εὔξ 
νιάϊ ΝΝ εΙ͂Κε. 

τυαρεγίγνοντο) Ηος εχ Ηδηεῖδπο 

Ἰθτο σὰπὶ ΗαςοὨϊπίοπο εἰ ΒΔΟΠΪο τα- 
σερὶς ει Κε ἰπ Ἰοσα πη συνεγίγνοντο, 
ᾳυοά -εχ Ηαϊεηῇ, (δῆδ]). διερῇ. [ἐ- 
οὐπάα ἀεάεται Ζειπε. [Ιπ εἀά. νεῖι, 
εἰξ γίγνοντο ἤτηρίεχ. Οπεϊῇ, ἀαϊ σα- 
ταγίγνοιντο, ΠΟ ἰρετηοπάμλ. Ρᾷὰ]οὸ 
δηΐεα Κεράσιος ΑἸά. 1απτῖπα. Πε ροτ- 
ἕὰ Ρεῖτθθο (ὐσοτ πε ίογαγα ἴῃ πὰ Οτ- 
ἴφο ρίαγα αἰραζαν!ς δά ἢ. 1. νγεϊῆκο, 
δ τερείεγε ποη ορὺϑβ εἢ. Οὐυπ Χε- 
ΠΟΡΏΟΠτΙβ πατγγαῖίοηα σοηνεηϊξ ἰορο- 
διαρῃϊα ϑιταροηΐὶβ, οοηῖγα Πείραιος 
“ΓΠυογαϊάϊβ. νἱ}}. το. Ροτγῖυὰβ5. Οοτίη- 
τὨϊογατα ἀείεγια5. ἕαϊς 'π ἤηὰ ὅ5δτο- 
ηἷςσο. 

ἐνδιδομένης}] 1π ΕΠ ΕἸΙεπϊοῖς εἰς προὶι- 
δομένης, αυοά ριφίετεθαι 1μβοποϊαν 5. 
ϑεᾷ ἐνδιδόνα, ρτὸ ἐγαώενε, εἰοάίενο τὺ ἐπα 
2 γοάμίοηπε αἴαιραῖ ἡοῆεγ ΠΕ]! δηΐο. νἹ], 
4514. εἰ Ρ]αϊάτοπ5. ἴῃ ΑἸοιθίδας 
σᾶρ. Χχὶϊ, Οειετγυτγη Πγατορσαπηὰ 'π εῸ 
ΤΠ τηοηεὶ ὙΝ εἶκε, αυοὰ Αρθἤϊαὰς 
σατῃ δχογοϊζα ποη ἴΐᾷ τηᾶρηο δὰ (ο- 
αἰ Ππὰπὶ ἢγπλϊζοῦ τη πἰτὰ πὶ ρτο Πα 115 

εἴ ορεγθας Δ}, αἴααθ ἰτα ρῬγοάϊϊο- 
ΠΪ5 [αἰ ρ᾽ σἴοπατη πηονῖτ, αὐ ΡΙτθοὶ ρυθο- 
Πάϊαπι δὰ ορρίάϊ ἀείεπῆοπεπι εἸϊοε- 
ταν, 

19. πασσυδὶ] ἩΑτ]εἰάπιβ ΠΡΕῚ σασ- 
συδίᾳ ἀαϊ. ϑεαιεηβ ὦ ἐνετετείχισσο δχ 
Ἡε]]επί εἰς ἀθ Γεπιθητία ϑιερῆδηϊ τε- 
οερῖε Ηαυϊοῃηίοπι ρτὸ νυϊρξάϊο ἀνατε- 
σείχιστο. Ἠαηεϊαη5 ᾿ΙΌΕΙ ἀνετετεί- 
χισαο ἀαΐῖ, ηυοα εἶ ἵπ Ηαϊεπῇ εἰ 
Ο(αῇ. εὐἀϊτίοπε. [Ιμβομο]. τπϑ]οῦαὶ ὦ 
ἀνετετείχιστο, αὰδὸ τοίξαιγαία εγαηΐ. 
Ἡ, δΒιερῃδηὶ Τοῦ, σγ. 1,.. εχ βἀϊο- 
πἰθα5 πείοϊο 4105 ἀρΡροίαϊς κασάτε- 
σείχισσο. ἴῃ ΗεΕ]]εηϊοἰβ εἰς Οἰνόην τὸ 

ἐντετειχισμένον τεῖχος αἱρεῖ. ΒΙΓΔΌΟ νἹ]]. 
Ρ. 272. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ σοῦ Λεχαίου 
χαὶ Παγῶν σὸ τῆς ᾿Ακραίας ἀαντεῖον »Ἡ.. 

ας ὑπῆρχε σὸ τραλαιὸν, καὶ αἱ Ὁλρεαὴ, 

σὃὸ ποιοῦν ἀκρωτήριον σὸν πόλστον, ἐν ᾧ Ἧ 

τε Οἰνόη καὶ Παγαὶ, τὸ μὲν τῶν Με- 

γαρίων φρούριον, ἡ δὲ Οἰνόη σῶν Κοριν- 
ϑέων. 

20. αὐτοῖς εἰς) Μᾶτρο ϑῖθρῃ. οὰπὶ 
ΟΕ. αὐσοὺς εἰς, Ἐχρεαιτοπετη ΠδΓ- 
ταὴς Ηεἰεπίοα ἵν. 6. εϊπάς Ουεὶῇ. 
ψοσΑθ.] πῇ πρὶν ρὲΓ ποίᾶπὶ [οτὶρία πα 
Πάει ἰτὰ, αὐ ἀρρᾶγδεας πρὶν ἢ ἃιῖ ἢ- 
τε αυἱά νο] αἰ 8 ἀάτα ΠΙ Ὀγατί πὶ. 

5.4 



464. ΑΘΕΘΥΓΆΤ 

Χ Ν , »“Ὃ 3 »-, 4 

τὶν μὲν ᾿Αχωιοὶς Φίλους ἐποίησεν ᾿Ακαρνάνας καὶ Αἰ- 
21 τωλοὺς καὶ ᾿Αργείους, ἑαυτῷ δὲ καὶ συμμάχους. Ἐπειδὴ 

δὲ Βρηῆν ἐπιθυμήσαντες οἱ “πολέμιοι ἐπρεσβεύοντο, ̓ Αγη- 

σίλωὸς ἀντεῖπε τῇ εἰρήνη, ἕως τοὺς διὼ Λακεδοιμυονίους 
7 ΒΟ Ν ἊΝ » 

φυγόντας Κορινθίων καὶ Θηβαίων ἠνάγκωσε τὼς πόλεις 
ΕΣ ΄ “ ᾽ ε 7 

οἴκωδε καταδέξασθαι. Ὕστερον δ αὖ καὶ Φλιασίων 
ἣν- Ἄν. 7 ͵ 7 νος ᾿ 

τοὺς διὼ Λωκεδοιμονίους Φυγόντως κατήγαγεν, αὐτὸς 
9 "»" » ΄ 37 -" 

στρατευσάμενος ἐπὶ Φλιοῦντω. ἘΠ δὲ τις φλληῃ πή ταυτὼ 
᾿ 5» ᾿ εΥ ’΄ 7 

μέμφεται, ἀλλ᾽ οὖν φιλεταιρείο, γε τραχιϑέντω φανερώ 
᾽ ς ΕἸ ΄ς 5 ͵7 »“ὝἪ ΄ 

22 εστι. Καὶ γαρ επεὶ τοὺς ἐν Θήβαις τῶν Λακεδαιμονίων 
Ἂν ε ᾽ »" ἊΝ 7 7 ᾿ 

κατέκτωνον οἱ ἐνωντίοι, βοηϑῶν αὖ τούτοις στρατεύει επὶ 
᾿ , ΕΝ νιν ΄ ᾽ 

τὰς Θήβας. Ἑύρων δὲ ὠποτετωφρευμένω καὶ ἀπεσταυ- 
΄ « ε ΄«ἔ Ν Ν ]ς ᾽ ͵ Ν 

ρωμένω ἅπαντω, ὑπερβωὼς τὼς Κυνὸς κεφωλᾶς ἐδήου τὴν 
δὶ "ν» ΄ ᾽ , "ἢ δὴ, ἢ 

χώραν μέχρι τοῦ ἄστεος, ττωρέχων καὶ ἐν τεδίω καὶ ἀνὰ 
τι ΚΟ 7) » 7 

τῶ ὅρη μώχεσϑαι Θηβαίοις, εἰ βούλοιντο. ᾿Εστράτευσε 
᾿ ἣν “» "4 Ψ 9 Ἀ᾿ ὐδν ΄ Ὁ Ἂς « Ν 

δὲ καὶ τῷ ἐπιόντι πσώλιν ἔτει ἐπὶ Θήβας᾽ καὶ ὑπερβὰς 
Ν Ν » ΄ ᾧ , "Μ ἣὸ 

τὼ κωτὼ Σκωλον σταυρώματω καὶ τάφρους, ἐθήωσε τὼ 
χν ἐ ὕ δον Ν Ν ΄ ͵ ΨΩΔΩΣ » 

238 λοιπὰ τῆς Βοιωτίας. Τῶ μὲν δὴ μέχρι τούτου κοινῆ αὐ- 
7 Αἰ τ ΄ ον .“ ἈΝ ᾿ς -“ 7 

τὸς τε καὶ ἡ πόλις εὐτύχει" ὅσῶώ γε μὴν μετὼ τοῦτο σφάλ- 
- Ἔα 5» δ 3 « Ε 7 ε ΄ 

μάτω ἐγένοντο, οὐδεὶς ἂν εἴποι, ὡς ᾿Αγησιλάου ἡγουμένου 
5 ΕἸ εΥ »Ὁ" » 7 »" 

ἐπράχϑη. Ἐπὲ δὲ αὖ, τῆς ἐν Λεύκτροις συμῷορᾶς γε- 
΄ ,ὔ ἧς ἸΞΡ ΤΗΣ. ΑΡΣ )ὔ ἐν... 

γενημένης, κατωκαίνουσι τοὺς ἐν Τεγέο; Φίλους κωὶ ξένους 
᾽ » ε 3 7 Ν »Ἥ κὴ ΕΣ 

αὐτοῦ οἱ ἀντίπωλοι σὺν Μαντινεῦσι, συνεστηκότων ἤδη 
»" ᾽ " 7 Ε ΄ ,Ρ 

Βοίωτῶν τε πώντων καὶ Αρκάδων καὶ ᾿Ηλείων, στρατεύει 

21. τῇ εἰρήνῃ} Ῥεῖ Δηιαϊοϊάεπι οοπ- τεύματα ΟΕ. ἃ Ρῥτπηα τηαηὰ [οτῖ- 
ΕἸ] Ἰαῖεα. Οἵ, ΗεἸ]εη. ν. 1, 32. Ρίαπιλ Παρεὶ ρῖὸ σταυρώματα. ἴᾷ ᾿ 

σοὺς διὰ] Ταπε. ΑἸάϊπα, Ουεῖξ, δὰ εἰίαπι ΑἸάϊπα οαπὶ Ταπιϊη, 
οταϊτίαηῖς; ἀεϊηάα «οὺς διὰ Λακεδαιμο-- 23. οὐδεὶς ἄν εἴποι] Νηϊ ἴοῖο ἃππὸ 
γίων εἰ, ἀας, ΤῈ Ῥῃϊαῆα εχρεαάϊ- ἰἱπίδααεηϊ εργοίανιτ. Οἱ. Ηδ]εηῖοα 
τίοης ΗΕ] πίσσα παιγαηΐ ν. 2, 8. ν. 49 58. [ἐη6. 

φιλεταιρείᾳ Οαεῖξ, φιλεταιρίᾳ. Πε ᾿Επεὶ δ᾽ αὖ, τῆς] Ηκσπο ΟΘαε]ξ, ΠΡ τὶ 

ὙΠοθδπα εἐχρεάϊτίοπε νῖάς ΗεϊΪεπῖοα {οτὶρίαγατη, ἃ Γουπάα τηᾶπὰ δαζοτὶ- 
ν.4, 11. εἴ 35. ἴΈη4 Ρίδτη, ργϑτο νυϊκαῖο δ᾽ αὐτοῖς, Ὠξ 

22. πάλιν ἜΡΙΣ ΟΥ̓ Οαῇδ!. τὸ νἱάθ Πει]εηΐοα νὶ. 5, 4. ἴδε. 
ΟυεἸξ, ἔσει πάλιν ἀδηῖ, εΐηθε στρα- 



Σ ΘᾺΡ; 9Π| "ὅς 
“Ο ὶ » ξ 7 ΕΣ 5». Ν 3 - 

συν μύρω, πόλλων νομιζόντων, οὐδὲ, ἂν ἐξελϑ εἰν Λακε- 
τὸ Η » ͵΄ ᾽ “ ΦΌΩΦΗ ΄ ων 

δαεμονίους τόλλοὺυ χρόνου εκ τῆς αὐτῶν. ΦΔηωσας δὲ τὴν 
ἴω Ὁ ) “ - ᾿ 

χώραν τῶν κατακανόντων τοὺς Φίλους, οὕτως αὖ οἴκαδε 
3 Ἂ ν᾽ 7 ΤΟΝ ἊΝ ΄ 
Απὸ γε μήν τούτου ἐπὶ τήν Λωκεδωΐμονα 94 

ἬἘΡ: 2 δὰ 7 ΟΥ̓ ΚῚ ΄ Ν 

στρωτευσωμένων Αρκώθων τε πάντων καὶ Αργείων καὶ 

ἀπεχώρησεν. 

»“" ». ἢ Ε » ἥ »Ἅ»" 

Ἠλείων καὶ Βοιωτῶν καὶ σὺν αὐτοῖς Φωκέων καὶ Λοκρῶν 
“4 » Ε 7 ἣΝ ἰ Ὁ ͵7 

ἀμφοτέρων καὶ Θεττώλων καὶ Αἰνιάνων καὶ ᾿Ακαρνάνων 
Ν 3 τή Ἂ δὲ 27 ΕῚ 7, ἥ, »" δ ͵ 

καὶ Ἑὐβοέων, τρὸς δὲ τούτοις ἀφεστηκότων μὲν τῶν δού-- 
“ὝΜ Χ ΔΑ ͵7ὕ 3. 

λων, πολλῶν δὲ ταεριοικίδων πόλεων, καὶ αὐτῶν Σπαρ- 
“Ἢ 9 λῷ 9 " 5 -“» 7 7 φ᾿ 

τιώτων οὐ μειόνων ὡπολωλότων ἐν τή εν Λεύκτροις μαχὴ ἢ 
΄ “ 7 Ἂ- ΄ “»"Ὕ ᾽ 

λειπομένων, Ἑμίως διεφύλαξε τήν πόλιν, καὶ ταῦτω ἀπτεῖ- 
5 - τ "Ἁ ν “ Ν “ τ ὧρ 

χίστον οὐσᾶν, ὁποὺ μὲν τῷ παντὶ πλεῖον ἂν εἶχον οἱ τσολέ- 
5 2 "4 » “» «“ ᾿ « ων » ., 

μοι, οὐκ ἐξώγων ἐντωύϑω, ὅπου δὲ οἱ πολῖται πλέον ἐζειν 
Η ἜΡΉΝ ΄ ͵ : Ἀν μὰ 
ἔμελλον, εὐρώστως τιαρατεταγμένος" νομίζων, εἰς μὲν τὸ 

1.9 ΧΝ "2 ἣὁὃ ΄ Ἀ »," »“σ 

πλατὺ ἐξιὼν τσάντοϑεν ἂν περιέχεσθαι, ἐν δὲ τοῖς στενοῖς 
« ΄; ε [ε τ᾽ “ 37 

καὶ ὑπερδεξίοις τόποις ὑπομένων, τῷ παντὶ κρωτεῖν ἄν. 
, Ν 3 ͵ 4 7 »"ὝἪ7 Ε Ν 3 

Ἔπει γε μήν ὠὡπεχωρήσε τὸ στρωτευμώ, πῶς οὐκ ὡν φαίη 28 ὧς 

πολλοῦ χρόνου] ΑἸάϊπα, Τπηἴ. σολ- 
λοῦ οτηϊτίαπτ, Ηα]εηῆς, Οδῆδ]. ἀδπὲ 
πολὺν χρόνον. ἴῃ νυ ]ραία ἱπιε}]}ρὲ διώ. 
81. δε ἴῃ Δπδῦ. ἴ. 7. 18. οὐ μαχεῖται 
δέκα ἡμερῶν, ταοπεηῖς ΥΝ εἰκῖο. ε- 
1η46 αὐτῶν εὐά. νεΐετεβ ἀαηῖ. 

24. ἢ λειπομένων) Θυοα ἀυδίτανε- 
τὰμ δὰ ἢ] εἸ]δηϊοᾶ νὶ. 4» 15. ΠῸΠῚ ἤθθῸ 
νεγθα ἀθ ΠΌΠΠΘΓΟ πηϊνεγίο ϑρδγίαία- 
τὰτ ἃπ ἀδ 1ΠΠ| τα πτα τη ἱπτε! Πρ απ 
ἤητς, ηαὶ ε Ῥυρπα Γιοαξιγίσα Γαρετίαα- 
ταπῖ, εῖκε δὐἀσηοηδὲ ΠῸϊ Π ΠΊ ΘΓ ΠῚ 
Ὀϊνοτίιτη ἰάθο ρίαοογο, αυϊα ποη ἀΪ- 
οἰζαν λελειμεένων [εὰ λειπομένων, 4] 
Τηδρῖς υἱάδαπταγ εξ παπο τεῇάαὶ 
απᾶτι ἀπίεα ταὶϊξῖ!. ϑρεοῖεπὶ Παδεῖ 
Ὦξος νἱτῖ ἀοξὶὶ τατίο, ἀιυθὶταςτ Ομ πὶ 
τατηθη τ! πηθᾶγη ποηάαπὶ Θσχαυηϊς. 
Οορίτεσηαβ Χεπορῃοηϊεπὶ οταίοηθ 
τεέϊα πᾶτγατα : ἐν σῇ ἐν Λεύκπροις μάχῃ 
τῶν Σπαρτιατῶν οὐ μείονες ἀπολώλασιν 
ἢ λείπονται. Ὦδδο ἰΐὰ ροπία ὨΪΠ1] αἰ ϊα 
Πραϊβοαθαπι, αυᾶτὰ Πα Το ρη ες ἢ 
λελειμμένοι εἰσὶ, εἰ ἀυθιαιοπεπι νἱ- 
Θεηῖυγ δαπάθπὶ ἤάθετα ἐδ πυπΊετο 
τη νεΥο 8η ἀς Τὰ ρεγβιτ 5 ἐσ ρυρηᾶ 

ϑρατιῖατῖ5 ππε ᾿πιε] ΠἸρεηα, ϑεὰ τεξϊα 
ἰάξπι νἱγ ἀοξϊαβ. δἀτηοπαϊε ταϊϊοπας 
ΠΟῊ ἴατ5 τοέϊε Τα άπ οὶ εχ ἰοοο Ηεστο- 
ἀοτὶ νἱϊ. 234. Ὁ] ϑρατιίαγα τα οδὶο 
τ]ὰ πατηδγαπίασ, Εχ εο δηΐτα πὰ- 
τῆθτο δαίεγθηάος εΠξ, ααἱ ἴδτγο τηοία 
Ῥετγεταπί, τεῆς Ποάοτο χὶ. 63. αυϊ 
Τὰ Ὁ Αρίάς Ὀ6]1]ο Ῥεϊοροπηβῆδοο σεοὶ- 
ἀδγαηῖ, σαΐαας Τγίδπάτο ἀσσε οσοὰ- 
Ὀυεταης δὰ Ηα]ϊαγία τα τι }}}6 πα τηδ- 
το. Ὀυθῖο τἀ πε 8η πᾶς εἰϊαπὶ τὰ- 
τἴοπα αἴξασι ροῦπε νἱτγ ἀοέξλιι5, αἰ πο- 
ὈΓΠ ἀρρτοῦθε ορϊπίοπεπι, οἰνίαστα 
ϑρδγίαπογατη ἔα δ παχηετατα πηδ]ο- 
ΤΟΠῚ ὃ. πλ] 105, ααΐϊὰ Ἰἰαραθ ΘΟΓᾺ ΠῚ 
Ῥτοσγθαπάβο (ὉὉΟΪΪ τηϊγῆσα ἕανετγὶπΐ, 
Εφάδσῃ {18 επὶ ΠῚ ἰεσοβ (Ὁ οΪ ἐπὶ [6 - 
οτείοεπίεπῃ, ἢ δά θεὰ τὰ ̓ π ΠΔῸΠΠΠ}ς εξ 
Ῥᾶτίθ αἰΐᾳφῃα νἱτἰοία υἱάδγειοσ εἢξ, 
το] πὶ; δϑράθγη ἴεῦγο ροτίοηδς 
οεγίᾶβ δ Πυγησγο ἀθῆπιῖαβ [τη] ἰς 
ΑἸΠρπανογαηΐ σοττὶβ : αδ5 ἰἀΠΊΘη Ρτο- 
σεάςσητα τοτηροῦα πΊὶργαγαηΐ, 

ὅπου μὲν τῷ πανὶ) Ατιουϊυτα δά- 
ἀϊάϊ ἀδ τῆθο, αυὶ δροῆδ ροδὲ πο υἱ- 
ἀείατ, [τὰ (φααϊτατ τῷ σσαντὶ χρατεῖν. 
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Ν ο Ν ἢ »“Ὁ ᾽ ν ΄ "»" ε ΄-ο - τὶς αὐτὸν χρήσϑαι εὐγνωμόνως ἑαυτῷ; Ὡς γὰρ τοῦ 
Ψ 9 »,ι!Ἃ Ν -"- 5 ἘΝ ἐ᾿ 3 »“ 

στρατεύεσθωι αὐτὸν καὶ πεζῇ καὶ ἐφ᾽ ἵππων ἀπέϊργεν 
56) Ν - 7 δὲ »ἦ Ν Ψ δ Ἂν, ᾽» 

"δὴ τὸ γήρως, χρημάτων δὲ ἑώρα τὴν πόλιν δεομένην, εἰ 
Ὶ ΄, ιΖ “ἢ "Ὁ « 

᾿ μέλλοι σύμμαχόν τινα ἕξειν, ἐπὶ τὸ ταορίζειν ταῦτω ἑαυ- 
Ν 3 .“ 3 “ ΄ Ε] -“ 

τὸν ἔτωζε. Καὶ ὅσω μὲν ἐδύνατο, οἴκοι μένων ἐμηχανᾶτο. 
Υ δὲ Αι 1 » » ΄ ᾽ Ψ Χ ᾽ 

Α δὲ καιρὸς ἥν, οὐκ ὥκνει μετιένωι, οὐδὲ ἠσιχύνετο, εἰ 
Ἄ. 5 ᾿ ἃ, ᾽ 

μέλλοι τὴν πόλιν ὠφελήσειν, πρεσβευτὴς ἐκπορευόμενος 
5 Ν » . ἣ, 4.5 »“ " 7 

“6 ἀντὶ στρωτήγου. Ὅμως δὲ καὶ ἐν τῇ πρεσβεία. μεγώλου 
“-νᾺ Ζ, » ε ͵ὔ ξ 

στρωτηγοῦ ἔργω διεπράξατο. Αὐτοφραδάτης γάρ τοι 
ω Ἄν δ ΟῪ 7 "7 

πολιορκῶν ἐν ΓΑσσῳ ᾿Αριοβαρζάνην σύμμαχον ὄντα, δεί- 
5“ 

Κότυς δὶ αὖ Σηστὸν 
.» ᾽ ᾿ τὰ 7 “ 

πολιορκῶν, Αριοβαρζάνου ἔτι οὔσων, λύσως καὶ οὗτος τὴν 

σὰς ᾿Αγησίλωον, φεύγων ὥχετο. 

᾿, τ Ἷ .“ 3 5 ΄ ΄-- ΝΣ 

τπολιορκίων ἀπηλλάγη. Ὡστ᾽ οὐκ ἀλόγως καὶ ἀπὸ τής 
͵7΄ “ ΄ ε ΄ 4 Ἂν ͵7 

πρεσβείας τρόπωιον τῶν τσολεμίων εἱστήκει αὐτω. Μαύ- 
᾿ς Ἂν, ἣς ͵ « Ν Ν ἂν 

σωλὸς γὲ μήν κωτῶ ϑάλασσαν ἑκωτὸν ναυσὶ πολιορκῶν 
5 7 Ἂν ,ὕ - 2 ΄ 7 ΕΣ Ν Ν 

ὠμῴοότερω τῶ χωρίω ταυτώ, οὐκέτι δείσας, ὠλλὼ πεισθεὶς, 
» ΄ “ " ἢ [ “ 

27 ἀπέπλευσεν οἴκαδε. Αξια ϑαύματος διεπράξατο. ΟἹ 

25. χοῆσϑαι! σαεὶῇ. εὐγνωμόνως 

χεῆσϑαι. Ἰάεπι ἀεῖπας ροξ στρατεύε- 
σϑαι ἰπίετις αὐτὸν, ααοά τοι πίοπ 
ταοϊτ5 δάἀάϊάϊς εχ Ηδιϊείδηο ᾿ἰρτο, 
τε]εξξατη 4 Ζευηΐο εἰ ὟΝ εἰΚῖο. 

ἐπὶ σὸ] Εαά. νοεῖτε. σὰπὶ Οπε]Ὲ, ἐπὶ 
«ῷ. Οείετατη αυᾶπὶ νεῖ τ Ἐχουΐαδτὶο 
{επεξιυτὶ5 Χεηορμοπίεα, πείοϊο. ΝΠ 
Γεαυΐϊταγ Πα πὰ πατγαῖο ἀς Τα οερία 
4Ὁ Αρεῆϊδο Ἰεβαιίοπε δά (ροῖος εχίε- 
τοΚ πῃ Αἤᾶ, ἴῃ αυᾶ αἰοϊτας ἀμοἷκ ερτέ- 
Ξὶ! ορεγὰ εὐϊάϊῆε. Ὠεϊπάθε πατγγαίυγ 
Ῥτοίεξϊιο ε]ὰ5 ἰπ ΖΕ ρυριίαπι, ὉὉΪ ρτε- 
Γαϊς σορὶϊβ Οτεθοῖβ Τδομπι δαϊυνδη- 
ὌΡυ5. Ηἰπο Γαΐρίοῖο τΐῃὶ Γαδοτία 
εῇ ἀε νίο νοσᾶῦυ]!} γῆρας. 

τορεσβευτὴς} 1)ε ἢδο Αδεῆ]αὶ Ἰερὰ- 
τίοπα ἰπ Αὔδγὰ ΠῸΪ]ΠῸ] τερετὶ υϊο- 
αυδτα ἢρηϊβοιίαπ), ουπὶ ἀξ εὰ5 ἴῃ 
“Ἐεγρίαπι ῥτοίέϊίοημα δὰ Ὑδομυτη 
Ἰανδηάατη ἰοαυδηζαγ {οτὶ ρίοτεβ αυΐ 
Ταρεγαπί ΟΠΊΠ65. 

26. γάρ σοι πολιορκῶν) Ψαυϊκαΐιγη 
γάρ σε τηοπεπίς ν εἰκίο οοττγεχί. 
Ῥοείξε (0]] γάρ τε ἀΐομπι, θὲ τε νἱάε 

Πιοάοταπι χν. 91. εἰ Νεροιίβ χίν. 2. 
Ὀεζεγυτη εὐά, νεῖῖ. σὰτα Οαεὶξ, δᾶ- 
Ὀεης ἐν Νάσσῳ. Ψετυτη εἴ ἴῃ Ηαϊοπῇ, 
Οδίἴα!. διθρῃαπὶ (εουσπάδ. 

σύμμαχον] Αφεῆϊ]αὶ. Πεΐδοετϑε ἐ- 
Πἶη ἃ τέρα Ρετγίάγα πη, Οοίγβ ἰάσγῃ 
ν]άστωτγ, ἀθ 4υ0 ἀϊσείαγ δὰ σδρ. [ϊ. 4. 

εἱστήκει) Ηαϊεπηῆς ἑστήκοι, (αῇαὶ. 
ἐστήκει, 

οὐκέτι δείσας) Κυδηὶ! επιεπάδεϊο- 
πεπ δά ΖΕ] ἰδηὶ Ν. Η. χὶϊ. 12. ρτορο- 
ἢιάτη : οὔ γέ τι τε]εοῖὶε Ζεαπα, ναϊ]ρα- 
τὰπι ἱπίεγργείδηβ : φαΐ γατ ποθ [εὰ 
ΠαλΠΠΠτετ, αὐ Οοῖγβ εἰ Αὐτορητγδάδίαϑ, 
ταείω ἀδτογτίταϑ ες. Αδπειτυγ εἰῖκε, 
σοπηρᾶγαίο ἴοσο ΟΥὐτζορ. 11}. 1. 10. 

πεισϑεὶς} Βαϊξ επῖπι ξένος ΑΡοἤ]αὶ, 
ταξ ραυΐο ροῆεα πατγαδίτυτ, Μαιίοϊ 5, 
ὉΠῈ5 ἀπουπ), φαΐ ἃ τερβα ἀείεσεγδηζ, 
ΟΕ, ΤἩιιοάοτὶ χν. 90. 

27. Αξια ϑαύματος διεπράξαςὁ) ῬΗΪ- 
ΙΕἸΡΏΪ νετῆο : ἀΐρπας σεγίε ααηιγαίίονιε 
γές σείῆί. Τιερὶς ὑκίτασγ ραγισα]ατη 8}}1- 
αὐυᾶτὴ δἀάϊίζαπη. Βτοάδους χαὶ ἀξια, 
γνεὶ καὶ πῶς οὐκ ἄξια ορῃ]εοῖϊῖ, ϑίερῃα- 



σὰΑΡρ. 1, 167 

- ἕο “κ᾽ Ἀ2 Ἄς ὍΘ Ὰ ἐ τε γὰρ εὖ τυεπονϑ)ένωι νομίζοντες ὑπ’ αὐτοῦ, καὶ οἱ φεύ- 
3 ΄ 3 3) 

γοντες αὐτὸν, χρήματω ἀμφότεροι ἔδοσαν. Ταχώς γε 

πὰς ἄξια δὲ ϑαύματος. ἴῃ Οεῖξ., εἢ 
Ταρταίοτὶ ρίατη ἄξια ϑαύματπος δὲ. ϑεὰ 

νεὶ ἢς (δητεητίατῃ Ἰοοὶ πηᾶποδπῃ εξ, 
τεξὶς δἀπιοπαὶς Εγπεῆὶ, ηαἱ τεπίαθας 
τυρεσβείας νεὶ πρέσβεως ἔργα, νεὶ πρὸς 
δὲ σὰ χρήματα, πρὸς δὲ τὴν χρημάτι- 
σιν, Λ͵ ΕἸΚα οὕπω μὲν οὖν πρεσβευτὴς ὦν. 
Θυϊά τηϊῃϊ νἱάδαϊαγ ἀξ ἤοο ἴοσο, 
παης ἀϊοαηη. Τόοσεέγε νοϊμϊς Χεηο- 
ῬΡῇοη Αρεπίαυπη, οα πὶ ἀδίεξει5. υἱτὶ- 
Ῥὺδ5 εἰ [επεέξατε ᾿τηρβάϊτα5, 0 τηϊ- 
ΠῸ5 εἐχρεάϊτοηεβ Ὀ6]]Πσα5 {αἰ οϊρετεῖ 
δεγεγθίαμε, ρδίγιαπη ἴϑίηεπ Ἰανᾶτγα 
νοεῖ, ορίθαβ εἰ ρεσαηΐᾷ ἱπρτ παῖς ἰη- 
ἀϊρεηῖθπι, Γασερῖο Ἰεσαιοηΐθ ταῦ ΠεΓα 
Ῥεγερῖο ρῥτοίβξϊα πῇ εἰίατπη ἰεραῖα πὶ 
ΓΩΔΡῊΪ ᾿Πηρογδίουϊὶβ ορετᾶ ργφ τ Ππ. 
Ἰραϊοθθηι πᾶης Αξοϑῆϊαὶ πα] 
σοτητηδτηοίδίατῃ ἰερὶ, πεο 408]}15 δᾶ 
Γαπεσὶς δά αυοίνε [υἱοορία, ΧἜΠορἤοη 
αἰχῖτ. (Οὐπὶ τἰἀπλεη οἱ φεύγοντες αὐτὸν 
ἀείποερβ σοπιπιετπογεξηΐαγ, εἰ Αὐτϊο- 
Ῥῃτγαάαϊος Αρεη]δαπῃ ἔα ρίεπ5 οὐ Πάϊο- 
πεῖ ΑΠΠ ἀείεγα θὲ ἀϊσαϊατ, σοπ]εξϊα- 
τὰ ἰπάβ Ἰίοθὶ αὔδαμυϊ, Αρεπίαυτη [ο- 
οἷϊβ σοηΠ]ο δαάξαε εοίψας πὶ Ὀε]]οὸ 
δατηϊη!ταηήο δα]αν! εξ, Αἀ εαπάεξτη 
Ἰερδιίοπεπιλ Ρεγίίηεία σεηίεης Τπτετ- 
Ῥτείεβ οπηῃΐϊὰ 4085 [εξλίοπε 26. εἰ "7. 
Ἰεραπίατ, φαδπαημδτπῃ ἰηἰτία τὴ {εξὶ. 27. 
ΤπΟνξ 8 ΠδγγατΙΟἶ5. ἰη τὰ πΠΔ ΠΑΌαγα νἱ- 
ἀξαίυγ: "Αξια ϑαύμασος διεπράξατο. 
δεὰ {δαυξηῖα ἀοσεηῖ, εἰίϊατη ἤδπο 
οτατοη 5 ρᾶγίεπῃι ρεγίϊπετα 84 δᾶπὶ ἰε- 
ΒΆτ ΟΠ απ, 418π| Αροπίδὰβ εο τηᾶχὶ- 
126. σοπῆϊίο Γαΐσορεγαῖ, αὐ ραιτίατη 
φοἰ!εέτις. ρει π11}5 [Ὁ] ενάσγεῖ. Ἰηδρῖε 
Ἰρίταγ π᾿ τα πὶ {εξξ. 27. νοΓὈ 15 ἱπηροῦ- 
τα η5 ἄξια----δεπράξατο σατίατη πατγᾶ- 
τιοηἶβ ἱπίεγρεὶ ας. Θὰδὲ πΉΪΠΙ ἰαπηθπ 
ΤΠ οη ἰϑτη τΟ]]εηἀᾶ 48Π| ἃ ἰΙοσΟ 8] 16 ΠῸ 
ἧπ τῇ τοι ταθπμάα εξ νἱἀδπίωγ : 
ου]αίτηοα!ϊ ἐγαπίροίείοπ!5 Ἔχατηρὶ πὶ 
͵λπι ἔαρτα δὰ [εξὲ, τό, {ταξιαν! πα. 
Ῥγπηαπι ἰρίταγ νετδὰ {εξὲ, 26. ὅμως δὲ 
καὶ ἐν τῇ πρεσβείᾳ μεγάλου σσρωτηγοῦ 
ἔργα διεπράξατο ἰῖὰ σορυ!απάα σεηΐεο 
οὐτα ἰπἰτῖο {εξϊ. 27. αὐ {θά τηι5 με- 
γάλου σσρωτηγοῦ ἔργα ϑαύμασος ἀξια 

νεὶ μεγάλου στρατηγοῦ ἄξια ϑαύματος 
ἔργα διεπράξατο. ψεῖθα (οἸ]οες ἄξια 
ϑαύματος Ἰἰτατὶὰ5 (0 Ιοσο οὐ ἃ 
τορεῖι τ αἰΐεπο ἰοσο, πα ᾿ἰθογ ᾿ἰτατὶβ 
ἀείογπγ!β βεγεῖ, ναὶ ἴῃ τηδγεῖηθ ἀρρο- 
ἴα, μᾶς ἰμεγαπε ροῆεα ΔῸ δ]ῖο ἰἰ- 

Ὀταγῖο δἰΐεπο Ἰοοο ἰπίετία, Ὁιϊαίαυς 
τεὶ χεγηρὶα ἱπΠρ ἴα ΠῸΡΕΓ ἴῃ Οοάϊοὶ- 
Ὀὰ5 ΓΟτΙρτ5. Ψιγαντὶ ἐταδξανὶ εἴ Ἔχρ]]- 
οανῖ, Θυξ Τξᾳαυπίαγ νᾶτὶε οταϊπατὶ 
δἴχυς ἰπνίσεπη οοπ] πρὶ ροαπί, 81 
Θηΐπὶ να θᾶ οἵ σε γὰρ εὖ πεπονθέναι νο- 
μίξζοντες --- ἔδοσαν δηῖεροίχετίβ, ἴὰ πὶ 
Τὰ) απρεπάα ν᾿ ἀδπταγ ἤεθο: Αὐτοῷρα- 
δάτας γάρ τοι--- ἀπέπλευσεν οἴκαδε. 
Νὰπι 'Γδοπαβ. εἴ Μϑυίο] 5. ποὴ ροῖ- 
[πὶ ἸΠΤΕΙ Ἔχοπιρ]α δογατη πουηϊπδτγὶ, 
αἱ ἀϊσαπίυγ εὖ πεπονθέναι, νομίξοντες 
εἰ οἱ φεύγοντες αὐπόν. “ΓΔΟΠ 5 αυϊάοτα 
[εξὶ. 29. εὐεργετῆσωι τὴν Λακεδαίμονα 
αἰοίταν : Μδαίο!! νετὸ Ποίρι τα πὰ της- 
τηογαῖαγ, Οὐ ΠῚ ΤΠ] τατγοῖ π΄ Αἤα Αρο- 
ΠΙδαβ, αὐ νἱάετατ, σοηίταξίαπη, Τσὶτασ 
Ροῆ νεγῦδ ἀσέσλευσεν οἴκαδε τοδὶς 1{8- 
4] νἀδηίυγ Περο: Ταχώς γε μὴν καὶ 
Μαύσωλος, διὰ σὴν σπρόσϑεν----καὶ οὗσος 

Χο. τῇ Λακεδαίμονι, ἴα. αὐ αἴστηαας 1ᾶτ- 
δι εθὲ ἀϊσαπίαγ ρεοαπίας [ἀοεάς- 
τΟΩ 5, Μδυΐοϊα5 τάσδ ρεου] ατίτοτ 
ΟὉ Ποίρι!τἰὰ τη οἹ᾽πὶ οατῃ Αρεῆ]δο σοπ- 
τταξϊα πη. [τἀ δ ̓ποϊατη ΡΟΣ ποπιεπ 
Μαύσωλος ρΡοπεπάᾳπι ετἰζ, αἵ νεγθᾶ 
διὰ σὴν---Λωκεδαίμονι αὐδῇ ρᾶτοητῃοῆ 
Ἰπο] αἀδηΐαγ. 

Ταχώς γε μὴν] Ψυϊραδαίυτ: Τα- 
χέως γε μὴν, νεὶ τλϊποτετη Ῥοῖ ἀϊᾷϊη- 

ἑϊίοπεπι ταχέως. Ἰίδηαςε 4ὰδϑ (εαὰπ- 
ἴὰγ νεγθα ἀπέσπεροψ ν-ττιδόντες ψὶτὶ ἀο- 
δὶϊ, σὰπὶ δά ἀπὰπὶ Μαῦὶο] απὶ τεΐεσγγὶ 
νἱἀεαηΐαγ, τπιυϊϑτὶ νοϊαθγαπίὶ ἰπ ἀσπέ- 
σεροψεν---- δοὺς, Ῥτοεαηῖα ϑίθρῃδηο. 
Τιβοποίανι 5 ἰοϊὰ πὶ ΠΟσ τΤηΘΠΊ ΤΌ ΠΙ 
προπομσὴν μεγαλοπρεπῆ Ὠίηο [ὉὈ]- 
τὰ π| {γα πϑευτὶ νοϊαϊς δὰ (εέξ, ρσϑσε- 
ἀεπεὶς πεπὶ ἀμφότεροι ἔδοσαν, προπορι- 
σὴν--- μεγαλοπρεπῆ. Ψεταπ,) εἰπῇ 
Οα ΠῚ νἱτὶβ ἀοξὶὶς ἀπέπεμψεν δοὺς (οτὶ- 
Ὀ85, ΓΕ] πα! τ τἀ πηθῃ γε] ἰτὰ τηᾶρ πᾶ 
ἀἰβηουϊτας, αὐᾶπὶ τῖγοῦ ἃ Δ εἰϊκῖο 
ΠΟῚ δηϊπιαάνεογίαπ). γι πη πὶ δηϊ πα 
4υϊα εἢδ οαυί ἀϊσαπιὰ5, ηαοά τα- 
χίως οεἰογῖίεν ἀϊταὶτς Μϑαίο]β ρε- 
ΠΙαυτα ἢ ̓)εῖπάθ οἂτγ ἀϊοίταγ καὶ Μαύ- 
σωλος, εἴ ἰάπιεη δαάϊτατγ τὶ πὶ καὶ οὗ- 
σὸς, ἢ πΌ]}Π}ὰ5. 4] 15. τερ 8 ναὶ τορο!]ὶ 
ταεητίο οὐπὶ Μδϑυίοὶϊὶ ποτηϊηα ἔαϊε 
οοπ]αηξὶα ἢ Ναπῃ ἢ δά νετῦα χρήμα- 
σα ἀμφότεροι ἔδοσαν τεΐεττα νε]ῖς, τὰ ΠΏ 
καὶ Μαύσωλος [αἰ οἰεθαῖ, Θυϊά πιυ]- 
τὰ ὃ Ὡ0}} πιυιϊαιίοης ναὶ σοττεξιίοης 
ορυϑ οὔ, πιῇ υἱ ταχέως ἴῃ ΠοπΠΊΕη τὸ- 
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μὴν καὶ Μαύσωλος διὰ τὴν πρόσϑεν ᾿Αγησιλάου ξενίαν 
7ὔ Ν Ω 7 » 7 ΕἸ ΄ 

συμβαλόμενος κῶὶ οτος χρημωτω τῇ Λακεδαίμονι, ὥπε- 
Ἂς Ἵ Ν ͵7 -“ 

πεμψ αν αὐτὸν οἴκωδε, τυροπομπην δόντες μεγωλοπρεπή. 

28. Ἔκ δὲ τούτου ἤδη μὲν ἐγεγόνει ἔτη ἀμφὶ τὼ ὀγδοήκοντα" 
ὦ 5» Λ ν ᾳ' » “ 

κατανενοηκὼς δὲ τὸν Αἰγυπτίων βασιλέω ἐπιϑυμοῦντω 
΄ο »- Ἦν 

τω Πέρση πολεμέιν, καὶ «πολλοὺς μὲν πεζοὺς, πολλοὺς δὲ 
ε » εἶ ΄ 3] 57 , “ 

ἐππεᾶς, πολλὼ δὲ χρήμώτω ἐχοντώ, ὠσινενος ἡκουσέν, ὁτι 
“4 ΒΨ Ὁ « 7 ς 7 

μετεπέμπετο ὠυτοὸν" καὶ ταυτῶ, ἡγεμονίαν ὑπισχνούμενος. 

49 Ἔνόμιζε γὼρ τῇ αὐτῇ ὁρμὴ τῷ μὲν Αἰγυπτίῳ χάριν ἀπο- 

δώσειν, ἀνθ᾽ ὧν εὐεργετήκει τὴν Λωκεδαίΐμονω, τοὺς δ᾽ ἐν 

τῇ ᾿Ασίῳ “Ἕλληνως τάλιν ἐλευϑερώσειν, τῷ δὲ Πέρση 
, » 7 ΝΕ ἐς 7 τσ “ , 

δίκην ἐπιθήσειν κι τῶν τρόσϑεν, ῳι οτί γὺν συμμῶώχος 
ΐ᾿ ͵ ᾽ ΄ ͵΄ ᾽ ΄ ᾿ ΨΞ 

80 εἰνωι ᾧασκων, ἐπέταττε Μεσσήνην ὠιενωι. Ἐπεὶ μεν- 
ς ͵ » 5 7 ἧς ε ͵7 ᾽ 

Το ὁ μεταπεμψψώμενος, ουϊκ ἀπεδίδου Τὴν ἡγεμονιῶν ωυ- 
“΄ « Ἁ ἊΝ ἿΧ « Ν ΄ »4, » ᾽ ͵ 

τῷ, ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος ὡς τὸ μέγιστον ἐξηπατημένος εφϑρόν-- 
͵7 »"7΄Ὄ. -“, Ε ͵7 ἣν, ““ Ν ε 7 

τιᾷ,, τι δέ; σοίειν" εἰ τούυτοῦυ δὲ ὥρωτον μὲν οι δίχω στρῶ- 

͵΄ -“ » 7 » ͵7 »“» ΄ » 

τευόμενοι τῶν Αἰγυπτίων ἀφίσταντωι τοῦ βασιλέως" ἔπειτώ 
Ν ἧς Ἐν υΨ'' 7 ΕῚ ΄͵ Ἄν ἢ Ν 9 Ν Ἀ 

δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὠπέλιπον αὐτόν. Καὶ αὐτὸς μεν 

δείσας ἀπεχώρησε φυγῇ εἰς Σιδώνω τής Φοινίκης" οἱ δὲ 

τὶς ΞΕ σνριίο Ταχὼς τηυίζείατ, αυοὰ 
ἔεοϊ. Τδοπὰς εἰ Μαυίοϊας Αβεῇ]αδὶ 
Ραιτγίςα ρΡεουηΐαπι ἰάτρῖτι Πιηΐ, 116 ααὶϊ- 
ἄεπὶ ἴρα ἔαζαγί διιχὶ}! σοπέγα γαρεπὶ 
Ῥετγίατγατῃ, Ὦϊο νεγο ργορίθσ 1.5 δηῖὶ- 
αὶ Βούριει! σατπὶ Αρβεῆϊδο σοπίγαξει, 
Ηἰπο Χεπορδοη [{εξϊ. 29. δάάϊε : ἐνό- 
ἐεξε γὰρ τῇ αὐτῇ ὁρμῇ τῷ μὲν Αἰγυπτίῳ 
χάριν ἀποδώσειν ἀνϑ᾽ ὧν εὐεργετήκει πὴν 
Αακεδαΐίμονα. Ἦοο εἴ Ὀεπεδοίατη Τὰ- 
ΟἿ απίξα οοτ  ΠΠἸΟγα[ 1 ΠΊ. 

συμβαλόμενο:) Ἑαά, νεῖξ, οὐπὶ 
Ουεῖξ. συμβαλλόμενος. 

28. σὸν Αἰγυπείων] Ἡαιείαπυς 11- 
Ῥεῖ τῶν Αἰγύσσπιον, Ἰ)εϊπάς εἀά, νεῖ. 
σαυτῇ Οπεὶξ, ὑπισχνούμενον. Νετατη εἴ 
ἴῃ Οαῆα!ὶ. 

29. τῇ αὐτῇ ὁρμῇ} Ἐκάενι ἐαῤεαϊο- 
πὸ τ ῥγοζεξέέοπε, τηοπδῃῖα ὙΝ εἰπκῖο. 

εὐεργετήκοι} ϑιταίοης. οὐϊάϊς εὐηρ- 

γετήκε;, Οείογαπη Απίαϊ οἰ ἀξ αυδ ἀϊ- 
Οἰἴαγ Ρᾶχ Οτθεοας Αἤδ οἰνίταϊεβ. Τὰ Ὁ 
᾿πηρογίατη Ῥετγίαγα πὶ γτεάθρεγαῖ, Μεί- 
(εηΐος. νεγοὸ ᾿ἰαγανογαῖ, δηΐεὰ [8306- 
ἀξοιμοη 5 ρᾶγεπίεβ. Θὰ οαυΐα ἕαϊξ 
οὐϊ! δἀνετγίας Ρετγίαγαπι τερετη, Οἷς 
Πϊοάοτὶ χν. οο. ΡΙ αἴδγομΐ Αρθπ]διπι. 
Βεπίᾳαβ Μεσήνην ἀαι (6 ἢ, σαπὶ } αἢ-᾿ 
τη. 

30. ἀπεδίδου] Ταπείϊηδε ἐσεδίδον ἰδ- 
Τθσς ΟὨΠῚ ϑίερᾶπο ρτοῦανὶ Ζεάπε. 
δ τὰ νἱάε Ρ] υἴαγοῆὶ Αρεῇ!, ο. χχαχνὶϊ. 
Πιοάοτιὶ χν. 92- οὐπὶ δηποίδεϊοηδ 
γνεδε] ηριὶ. 

οἱ δίχα σαραπ.} ΖΈανρτῖ, φαΐ, ἄσσα 
Νεξίδπεθο, ργεπαϊο γοὶ ἰδεῖ ογᾶπεὲ ἰπ 
“Ἐργρίο, Ὀιοάογαϑ Ι. ο. 

Καὶ αὐτὸς] Ὑδομβ. πεῖρα. ΟἿ 
Πιοάοτας 1, ο. εἰ ΖΞ ΠΙΔηὶ Υ, Η, νυ. 1- 
οαπὶ δηηοίδιίοῃς ΡετὶΖοηὶὶ. 

ΒΕΡΟσΤ τον 

ἀοκά ςὰὠν ων  οὐτ αν ον 

ΜΕΝ 



Ὁ ἋᾺΡ, ἼΠ: 460 

Αἰγύπτιοι στασιάζοντες δισσοὺς βασιλέας αἱροῦντωι. 

Ἐνταῦϑα δὴ ̓ Αγησίλαος, γνοὺς, ὅτι εἰ μὲν μηδετέρῳ συλ- 31 

λήψγοιτο, μισϑὺὸν οὐδέτερος λύσει τὸς “Ἕλλησιν, ἀγορὰν 
δ 3 7 4 ο΄ 7 ἈΝ ͵ “ 3 ΟὟ 

δὲ οὐδέτερος τυωρέζει, ὁπότερός τ' ἂν κρατήση, οὗτος ἐχθρὸς 
! 3 Ἁ » ΓΙ 2 Μ΄ εΥ λν 

ἔσται" εἰ δὲ τῷ ετέρῳ συλλήψοιτο, οὑτός Ὑε εὖ ποωϑὼν, 
- Ν ἈΝ ΕΣ - Ν Ξ ε 

ὡς τὸ εἰκὸς, Φίλος ἔσοιτο᾽ οὕτω δὴ κρίνας, ὁπότερος φι- 
΄΄ "»" 5. “" ͵7] ῳ 

λέλλην μᾶλλον ἐδόκει εἶναι, στρωτευσώμενος μετὼ τού- 
ΝῚ νι ΄. ͵ ΄ » ἈΝ ΕΣ 

του, τὸν μὲν μισελλήνω μώχη νικήσας χειρουτῶι, τὸν δὶ 
ν 7 3 Ν 77 ΄ “ ͵ 

Ἕτερον συγκωϑίστησι καὶ Φιλον ποιήσας τῇ Λακεδαίμονι, 
Ν χ ε 3 »“» 

καὶ χρήματα «Φολλῶ προσλαβὼν οὕτως ἀποπλεὶ οἴκαδε, 

καίπερ μέσου χειμῶνος ὄντος, σπεύδων, ὡς μὴ ἀργὸς ἡ 
͵΄ Ε] ἊΝ γ8Ὰ ν ΄ :ἶ ᾿Ἷ »». νἀ 

τόλις εἰς τὸ ἐπιὸν Ῥ)έρος πρὸς τοὺς πολεμίους γένοιτο. 

ΟΑΡΟΤ ΠΙ. 
“ Ἃ Ν "7 ε » 3 

ΚΑῚ ταῦτ μεν δὴ εἰρήτωι, ὅσω τῶν ἐκείνου ἔργων] 

μετὼ σλείστων μωρτύρων ἐπράχ!ϑη. 
ν" Ν “- 

Τῶ γαρ τοιαυτον 
3 γ » 3 Αἱ γΟΎ ΘᾺ 7 2 "»“ 

οὐ τεκ μήριων προσδεῖται, ὡλλ ἀνωμνήσωι μόνον ΦρΚει, 
353 ἊΝ » "»" Ν Ν 3 “ ΕΣ Ὁ 

καὶ εὐθὺς τοιστεύεται. Νῦν δὲ τὴν ἐν τῇ ψυχῆ αὐτοῦ 
5 ᾿ ͵ ἕο; “δ ὃς “ 3} Ν 
φρετήν τοειρώσομωι δηλοῦν, δι ἥν ταυτὼ ἔπραττε, καὶ 

Ἵ Ὁ τλδνήβι Χ 7 ρον, αν δ οὴ 
πάντων τῶν κώλων ἡρθώ, καὶ ΄ῶντῶὼ τῷ οισχρο ἐδίωκεν. 

" ΄- Χ -Ὁ-᾿ «“ 3 ͵΄ «ς « 

᾿Αγησίλαος γῶρ τῷ μεν Θεέ οὕτως ἐσέβετο, ὡς καὶ οἱ 2 
΄ Ὁ 3 » -, Ν Ἕ 3 ͵, ὟΝ. 

πηολεμοιοι τοὺς εκ εινοῦυ ορκοὺυς κῶι τῶς εἐδεινου σπονδὼς σί- 

» 4 ΕΝ δ « "» 7 Ν ,, 

στοτερῶς ἐνόμιζον, ἡ τὴν εαὑτῶν Φιλίαν. ον. μὲν ὠᾷνουν 

δισσοὺς) Νεξιαπεῦυτα εἰ Μεηΐάε- 
Ἔστι, υτἱ πατταπὶ Πιοάοτυβ εἰ Ρ]αἴατ- 
ὁδυς. 
31, μηδετέρῳ] Ηατ]οἰαπυβ [ἴθ 6Γ μηδ᾽ 

ἑτίρῳ. Ἰ)εϊηάς ΑἸάϊπα, απεῖπα συλ- 
λήψει τὸν. 

λύσει) Ψειθαπι Γαὐρεξίατα Παραπὲ 
Ὁτῆπεϑβ πίεγργεῖςβ, εἰ σεγίας πὶ δώσει 
γεὶ οἴσει τεροπυητς. 

οὕπω δὴ] 1Ἰίὰ οὐπὶ Ζευηπίο Γοτὶρῆς 
εἶκε ρτο νυ]ραίο οὕτω δὲ. Ρτεοεί- 
1εταῖ ἰάεγη δὴ 14 πὶ ἱπίτῖο Γεξιϊοη 5 31. 
Ῥυρπᾶῖη Νεξϊδπεῦ! οὐτὰ Μεπάεῆο 
τῶτγᾶϊ Ῥ]αΆγο ἢ Ασεῆ]λαν ς. νἱῖϊ. 1)0- 

πὰ Νοξιδηθῦὶ ἰάθπι οαρ. χὶ. ς ιτηδῖ 
14] 6 πτῖ5 ἀποεητ5 {τρ! τα, ΝΝΕΡΟΚ Οἂρ. 
ὙΠ. ἀπσαητ5 νἱρίηῖ). 

Οδρ. 11. 1. σεχμηρίων)] ὨΙϊχῚ ἀς Ὦ. 
1. ᾿ἴπ Ὀιρυϊαείοηα ἀθ ἀγραπιεηΐο εἴ 
δυξτογταίς Π)ὰ5 Εἰ τ]. 

ἐν σῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀρετὴν] Ἐτίλτη ἀς 
ἢ.]. ἀπρυϊαίατη εἷς εοάξπι Ἰοοο. 

πάντα τὰ αἰσχρὰ) Αττὶσαϊατη «τὰ 
τοξὶα ᾿η!αταπ απ σοηΐαϊς ΥΥ̓ εἰῆκα, ἐξε- 
δίωκε ἀεϊηάθ Ππαῦοὶ (οτρῖαπὶ ΠΕΣ 
ΗἩατὶεἰδη 5. 

ἃ. φιλίαν] Γασαηδαὶ Μιξιοτὶ ας Ἧαγ. 
1ςξὶ, χχχ. ςᾶρ. 1ῷ. οχ Το ρῖο ἰῦτο 
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5 95 Ὰ ».,}» 3 Χ εὐχ εν ᾽ « 

εἰς ταὐτὸν ἰένωι, ᾿Αγησιλάῳ δὲ αὑτοὺς ἐνεχείριζον. “Ὅπως 
3 ͵ 5» ΡΝ ΕῚ 5 ᾽ « 

δὲ μή τις ἀπιστῆ, καὶ ὀνομάσαι βούλομαι τοὺς ἐπιῷα- 
7 5. ἐν ΄ « "ν 5 

βνεστάτους αὐτῶν. Σπιθριδάτης μέν γε ὁ Πέρσης, εἰδὼς. 
“ 7 “ ᾿ Ἀ ΄ Ἄ 
ὅτι Φαρνάβαζος ψηξθιβεε αν βασιλέως ἔπραττε ϑυγω- 

.» Ν 

τέρω, τὴν δὲ αὐτοῦ ἄνευ γώμου λωβεῖν ἐβούλετο' ὕβεω 

γομίσας τοῦτο, ᾿Αγησιλάῳ ἑωυτὸν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ 

ἡτὰ τέκνω καὶ τὴν δύναμιν ἐ ἐνεχείρισε. 

Ὧπ8 δάάϊία {να ἱπίεγροϊαν!: Φι- 
λίαν οἵ μὲν ὥκνουν. ῬΠΙ]ΕΙΡΠῸ5 ἴτὰ 1ὸ- 
οὰπῇ νετίῖῖ : Ναηε ἐπι σοπίγαἶε» αἷς 1η18 7 
τες ῥρίεγμπιψηε αὐ διε ε7 γε ὑετέ- 
δαρίμτ εἴ σεῖ, [1448 ἴῃ ε͵ὰ5 Οὐάϊοα 
ξα {6 (οτρῖαπὶ σοπ]ϊοιϊερας Ζεαπε : 
καὶ γὰρ σοῦ συντίϑεσθαι τὰ πολλὰ τοῖς 

ἑαυτῶν μὲν ὥκνουν εἰς εἴ ςεῖ. 4080 στεο- 
ςε ἐογιρῖα ἤουθὶ Ἰερ! Ἔτη, Ὀαγθαγὶ Πο- 
τηϊηἷὶς Ρυϊαήεπι. (οπίγα ὟΝ εἰῆκε σοη- 
ΤΠ οῖεῦας ῬΠΠΕΙΡΠαπη Παρ ὲ ἴπ βτρ- 
οΟ: χαὶ σοῖς μὲν ἑαυτῶν ἐν ταῖς πρὸς 

ἑαυτοὺς συνμήκαις τὰ πολλὰ ὥκνουν εἴ 
οεῖ. Θυξ ποη τηδοῖς [ΤῸ] ]ΠΠτὸ αυδπὶ 
Πδοποϊανὶϊ καὶ τοῖς ἑαυτῶν μὲν ὥκνουν. 
πη Ουεῖῖ. ᾿ἰΌγο ἰάσυπα εἰ ἤρπαῖα 
Ἱερίεπῃ νεὶ οέϊο νοσαθυϊοταιη. ΟΠ 
Ἰῖῦεγ Ψιξζογι! ο7 {οτρῖαπ) Παθαετῖς, 
Γαΐρίσογ εαδπεῖα ἴτα ἔεγε {απ (οτι- 
Ρία ἴῃ ἰἴδτο φυϊάστῃ ῬΠΠ]εΙ ρὮϊ : οἵ τινες 
συντιϑέρενοι ἀλλήλοις τὰ πολλὰ μὲν 
ὥκνουν εἰς ταὐτὸν ἰέναι. Βεπίαας Η. 
ΨΜαϊεῆιὶ οοπ͵εέϊα τὰ πὶ φιλίαν παρὰ ( βασι- 
λέω;" καὶ γὰρ πρὸς ἐκεῖνον ἐεεν ὠκνουν 

Ροίαϊς  εΙ͂Κε ἴῃ Αρρεπά. δά εχίγε- 
τηῦτη νοϊαπιθη ἴαε εὐἀϊ]οηΐβ Ορε- 
ταπιὶ Χεπορῆ. Ρ. 339. 
Ὅπως δὲ] Μαᾶγβο διερῇ. ουταὰ Οσαεϊῇ. 

ὅσω; δὴ. 
3:. δύναμι») ΗεἸ!εηῖςα 1]. 4,16. σὰ 

περὶ αὑτὸν χρήματα καὶ ἱππέας ὡς δια- 

κοσίους ὨΟτηΪπας. Μ]ογεβ σορίᾶβ ἃτγ- 
ξαϊς πᾶγγατίο ἱν. 1, 7. 

4. Κότυ;:---ἄρχων) Ιάδτηα ἔαρτᾶ οδρ. 
ἱϊ. 926. ϑείζαπι Ατοθαγζαηῖς οὈἤάες. 
ἴῃ Ἠε!επίοϊβ ἵν. 19. 3. νυ]ραῦθδτυτγ 
δΔηῖα [μοποῖαν. ἦλθεν Ὄτυς. Ἰάετη 
ἰδιάδπ {εξὲ. 27. δὐ Ατίεβρυτη ϑαγάεϑς 
τγαηβέυρις Ὁ Ασεῆϊαο. Ατίθθαβ δυτετα 
οσατῇ τορὸ Ρεγίάγατη ὈδῚ!απὶ βεγεθᾶκ. 
Αἀπιοπουῖς ἢ. Ναϊε5 δὰ εὰπὶ ἰοοὺ πὶ 
ἴῃ Απποίδιῖς εἀϊτὶς ἃ ΝΥ εΙ͂Κιο Ρ. 328. 
εὐπάεπι εξ, ηααεπὶ ΝΈροβ ἴῃ Π)αἴδτηε 
ςᾶρ. 11. Τῆγαπ), Ῥαρῃίαροηΐθε ἀν πᾶ- 
ἤξῃ, νοοᾶϊ. ἷς, υὐ δἷἱὲέ Νεροβ, γορὶ 

Κότυς δὲ ὁ τῶν 

ἀϊδῖο δυάϊεης ποη εταΐ, στῇ ΟὉ ο88- 
ἔτη Τ)λατατπεβ ῥτορὶ πηὰυ5 Τηγὶ αά- 
νοτίαβ. εὰτὴ γα ας οἱ ; ἴπ 4ὰ0 ὈΕ|1ο 
ἀείεσγυϊς Πλαῖατηεπ Ατι οΌΔγΖαηῈ85. ὑγεδ- 
ἐεέξξας Γγάϊδθ, ΙοπϊϑῈ εἰ ΡΗγγβῖθ. ΝΙ- 
ΠΠ|οΟ ἔεοῖας Παίατηεβ ΤὭγυΠΊ νἱν ΠῚ 
σαρι ουπὶ ἀχοτε δὲ ᾿ἰρεσῖβ. Πεϊπάβ 
σὰπὶ Ατἱοθάγζᾶηε ἀπο τἰάτὴ ἔδοτ, 
(σαρ. ν.) Β᾽ὰπὶ Ατπάθοα πη δάνεγίαβ 
ΡιΠάας ταϊτῖς, 4] ἴπ ῥγο!ο οδάϊξ, 
Παῖδες δὺ Αὐτορῃγαάατε ΡΏτΥρδ5 
Ῥτείεξϊιο ορρυβπαία5. ἔγαγα τἀ πιά ἘΠῚ 
ἄἀοϊο Μιιητ δεῖς, ΑτοθαγΖζαηῖβ Δ], 
οοοϊάϊτυτ, σᾶρ. χ. χὶ. Ῥαποϊῆϊτηα Π)8- 
τατηΐβ ἑαξῖα πγετηογανιε οάογαβ χν. 
ΠΔ8Ρ. οἵ. Ὁ ΟἸγπιριδάς το 4, 3. εὰπ- 
ἀεπι, υἂὐ νιάεϊατ, Τεσαΐϊὰ5 ΤΠεοροπ- 
Ῥαπι, ᾳφυεπὶ Νέρος νεγῆε νἱάεδταγ, 
εἴ εχίογιρηηξ ἴτε ΡοΪ γϑπὰϑβ ν]ϊ. 21. 
Ροῇ ρυρπᾶπι δὰ Μδητίπεᾶπιὶ ἀδπιυσα 
Αρεῆίαὶ ρεϊπιαπι Ἰεραϊτοπογη 'π Αἢ- 
Δ ΠῚ τηότηοταῖ ΧΕΠΟΡΠΟΩ ἴαρτα α. 1. 
{εξξ. 25, Ρεγτίπεῖ ἱρίτυγ δὰ ΟἸγτγηρία- 
ἀϊβ τος. ἀππαπι. τεγτα τη ναὶ απᾶτγ- 
τὰ τῇ ; 400 ἔεγε τεηροτγε Οοἵγβ ϑεϊαπα 
οὐπάεῦθαι. Ασσαταῖε ἀηπατῃ ἀεῆπῖγα 
Ποη Ἰϊσεῖ. Πιοάογαβ εηΐτη ἀρέτγίε [0] 1- 
ἴο νἱτῖο ρ᾽ ατία τῇ ἀΠΠΟΓῸ ΠῚ γὲβ σ᾿ εα5 
ἴπ πὰ πὶ σοηξαϊῖε. Τάτγηεη γεὶ ἢς ἂρ- 
Ρᾶτγεῖ εὐπάετη εξ Οοίγῃ τερεέτ νεὶ 
[αἴταραῖη ΡΑρὨΪΡΟΠΪΘθ, αὐ πΠῈ ΘΟ ΠῚ 
ὙΠεοροπῖρο ΤὭγαπ νεὶ ΤΠυΥπΙ 8Ρ- 
Ῥε ας Νεροβ. Ργθίεγε πιοηεῖ Ν α]ο- 
ως ἂὸὸ Αἰμεπθθοο ᾿ἰῦτο ἵν. Ρ. 144. εἴ 
Σ. Ρ. 415. ἱπῖεγ νογϑο ἤτηοβ. πυππε- 
γᾶγι Θύν, σὸν Παφλαγόνα βασιλέα, αὰ- 

ἕϊοτγε ΓΠεοροπῖρο πὶ ἰἰῦτο χχχν. ἢϊ- 
βοτίαγα πη, 4] οἀρτ να πη δα Ατίαχετ- 
Χεπὶ ΡῬεγάιέϊατα. ἔα. τηδπηογανῖϊ, 
σοπίεητίεηβ οαπὶ Νεροῖθ. [οὰτῃ Α- 
τπεηφοὶ οχίογ θεπβ ΖΕ] πὰς Υ', Η, ἰ. 
27. Θῦον τὸν παφλαγόνα Ἀρφεϊϊαῖ. [ἡ 
ΡΙυςΑτο ὮΙ Αρεῆ]δο πη] Π}} νατι αι ἰἰ- 
δτὶ [στρτὶ οβεγαπῖ. 
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427) ν ε ͵ὕ ν. 

Παφλαγόνων ἄρχων βασιλεῖ μὲν οὐχ ὑπήκουε δεξιὰν 
΄ Ἷ Ἂν: ὮΝ ͵ τὺ ᾿ς 

πεμσοντι, Φοβούμενος, μη ληφϑ ες ἡ χρήματω πολλὼ 
᾿ Ζ΄ ΩΣ Ν 5 9 ̓; ων. 3 δὲ “ “ 

ἀποτίσειεν, ἡ καὶ ὡποσονοι Αγησιλώου δὲ καὶ οὗτος 
» “ 7 » ἊΝ 7 δ “ 

ταῖς σπονδαῖς πιστεύσας, εἰς τὸ στρατόπεδόν τε ἤλϑε, 
Ἀ 7 7 “ ὧν Ε 7 

καὶ συμμῶώχίων «οοιησαμενος, εἰλετο συν ᾿Αγησιλάῳ 
7 7 ἄς 4 

στρατεύεσ αι, χιλίους μὲν ἱππέας, δισχιλίους δὲ τελτο- 
΄ 93) Ἁ Ν Ἂ ν᾿ 3 Α͂ 

Φόρους ἔχων. ᾿Αφίκετο δὲ καὶ Φαρνάβαζος Αγησιλάωϑ 
3 », ἈΝ ἣν τ 3 Ν ΥὟ »» Ὁ 

εἰς λόγους, καὶ θιωμολόγησεν, εἰ μή οὐυτὸς πάσης τῆς 
»" Ν 3 

στρατιῶς στρωτηγὸς κωτασταϑθ εἴη, ἀποστήσεσϑιαι βασι- 
΄ ΕΝ τ Ἀν τοὴς ΄ Ἂς 3) 

λεῶς᾽ ἥν μέντοι ἐγὼ Ὑγένωμῶι στρατηγὸς, Εζη, πολεμήσω 
“ 5 » « ΕΝ ΨΨ.Ν 7 7 Ν 

σοι, ὦ Αγησίλωε, ὡς ὧν ἐγὼ δύνωμαι κράτιστα. Καὶ 
- ΄ ον, 2 Χ Ν 7 “ 

ταῦτω λέγων ἐπίστευε μηδὲν ὧν ταράσπονδον παϑ εν. 
ω «δ Ν Ὗ Ὁ »“ἅμ, 57 « 

Οὐτω μέγω καὶ κωλὸν κτήμῶ τοῖς τε ὥλλοις ἅπασι, 
ΔΎ. δοὶ δὴ [ν: Ὃς, ΤᾺ Ν Ν τ ν᾽ 

καὶ ἀνόρὶ θὴή στρατήγῳ, τὸ ὁσιὸν τε καὶ πιστὸν εἰναΐί τὲ 
ὍΣ: Δ» 39 »-Ὁ-ἢ ς “ Χ ΕἸ ͵7 »᾿ 

κοωὶ οντῶ ἐγνώσίϑαι. Καὶ περὶ μεν εὐσεβείως ταῦτα. 

ΟΑΡΌΤΤΟΙΝ 
ΝΝ »-"" ΠῚ 2 -Ὁ 3, 

ΠΈΡΙ γε μήν τῆς εἰς χρήματω δικαιοσύνης τοῖα ἄν} 
ψ ᾽Α 3 ἃ Ὁ ὉΛΕ ΝΣ ᾽ 7 

τις μείζω τεκμήριω ἔχοι τῶνδε ; ὑπὸ γὰρ ᾿Αγησιλάου 
΄ Ἃ 3 Ν » Ἂλ 7 » ͵7ὔ 5 ᾿ 

στέρεσϑαι μὲν οὐδεὶς οὐδὲν πώποτε ἐνεκάλεσεν, εὖ δὲ πε- 

πονϑένωι πολλοὶ πολλὼ ὡμολόγουν. Ὅτῳ δὲ ἡδὺ τὰ 

αὑτοῦ διδόναι ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἀνθρώπων, πῶς ἂν οὗτος ε9ἐ- 

δεξιὰν πέμαποντ ἘΕΙ]επῖς, ἵν. 1, 2. --δισχιλίους ε τηατρῖὶπε ϑίερῃαη. σοπ- 
Ππιρὶϊοίτεν εἢ καλούμενος ὑπὸ βασιλέως Τεη το ἴδ πὶ σὰπὶ ΗεἸ]]εη. εἰ ΡΙατατοὮϊ 
οὐκ ἀναβεβήκει. Νεροϑ χὶν. ο. 10. δὲ- 
ἀἰενπ πίογε Ῥεγίαγμηη ἀεκίγα ἄαγε. Ὁ ϊο- 
ἄογὰς χνὶ. ο. 43. εἰπόντος δὲ τοῦ Θετ- 
πσαλίωνος, ὡς καὶ δεξιὰν λαβεῖν ὁ Τέννης 

ἠξίωσεν, ἐπὶ τούτοις ὁ μὲν βασιλεὺς ὀργι- 
σϑεὶς, ὡς οὐ πιστευόμενος, καὶ τὴν δεξιὰν 

ἔδωκε τῷ Θετταλίωνι" ἔστι δ᾽ ἡ πίσεις 
«ὕπση βιβαιοτάτη παρὰ τοῖς Πέρσαις. ΟΥ̓, 
Ἐτεϊηππείγῃ δὰ (γι νὶ, 4. [ἢ Απαᾶ- 
Ὀδῇ Ιἰ. 4, 1. εξ δεξιὰς φέρειν παρὰ βα- 
σιλέως, Βάετηῃ ἃ τερε ἀδίάγη παποίαγα. 

καὶ οὗτος] Τῇ Ηα]επῇ εἰ Οαᾷαδὶ. ἀὉ- 
εἴ καὶ, βεαυξηίθτα Ὡπιθγατη χιλίους 

Ἀρεῖ, ο. πὶ. τεσερὶς Πεοποϊανὶαβ ἰπ ἰο- 
οαπὶ νυ]ρατὶ δισχιλίους----τετρακισχα- 
λίους. 

5. στρατιᾶς} [Πος εχ Ἰἰῦτο Ηδτεἰ- 
Δὴ0 ἀμπέϊατῃ Ὁ το ηΐοπο ναυ]ραῖο 
στρατηγίας, ηαποα εἰ εἰἰάπὶ ἴῃ ΟΕ] .» 
οοη]εέζατα αἰεοαίαβ. τεδῖα ρθε 
Ιδουοἱ. 

ὡς ἄν ἐγὼ] ΨΝυϊραϊαπι ἕως σοττεχὶξ 
ὑνεῖκε. [τὰ εἰἰαπὶ Πεϊϊεηῖοα μαδεηΐ, 
ἷν. 1.14. 

Οαρ. ΙΝ. 1. δικαιοσύνη: Οὗ, δά 
ΟΔρΡ. Σὶ, 8. ἀἰςεπάδ, 
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λοι τὰ ἀλλότριω ἀποστερεῖν, ἐφ᾽ ᾧ κακόδοξζος εἶναι ; εἶ 

γὰρ χρημάτων ἐπιϑυμοίη, πολὺ ἀπραγμονέστερον τὰ αὖ- 
ὧ' Ἁ 

Ος δὲ 
Ν. Ν 7 39 -“- ν ἘῚ “, τ 3᾽ ».,.8, , 

δὴ καὶ χαριτῶς ἀποστερεῖν μή εϑέλοι, ὧν οὐκ εἰσὶ δίκαι 

“ 7 “Ἄν, ὃς ἣν ΄ 7 
5τοῦ φυλάττειν, ἡ τὰ μὴ προσήκοντα λωμβάνειν. 

Ν᾿, Ν εὖ 3 7 ΄ω - ν 7 2 

πρὸς τὸν μὴ ἀποδιδόντα, πῶς, ἅ Ὑε καὶ νόμος κωλύει, 
3 ΄ Ξ- 3 -“ λ Ε] ΄ Χ Ἁ 

ἐθέλοι ἂν ἀποστερεῖν ; ̓Αγησίλαος δὲ οὐ μένον τὸ μὴ 
5 ΄ 37 3, 3 Ν Ν οἿ ς 

ἀποδιδόναι χάριτας ἄδικον ἔκρινεν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ πολὺ 
᾽ὔ ὔ Ν -" 7 

μείζους τὸν μείζω δυνάμενον. Τά γε μὴν τῆς πόλεως 
΄ »" 2 ΦΥΝ ΨΨ - ᾿ δ 

κλέπτειν πῶς ἂν τις αὐτὸν εἰκότως αἰτιάσαιτο, ὃς καὶ 
-ς 3. Ὁ 7 5 ΄ »-“ὦ 7 “ 

τὰς αὐτῶ χάριτας οφειλομενῶς τῇ πατρίδι καρποῦσθαι 
7 Ε] " 7 Ξ- "»-" ϑὃι. Ψ ἌἊ 

παρεδίδου ; Τὸ δὲ, ὁπότε βούλοιτο εὖ ποιέϊν ἢ πόλιν ἢ 
7 «ν΄ 7 

φίλους χρήμασι, δύνασϑαι παρ᾽ ἑτέρων λαμβώνοντω 
ΕἸ - » -“ ΄ ᾽ὔ 5 ,7ὔ 

ὠφελειν, οὐ τοῦτο καὶ μεγω τεκμήριον εγκρατείως χρῆ- 
7 3 ἧς » Ν 7 ΕΝ -.»νἦ 7 

ἁ μάτων; ἘΠ γὰρ ἐπώλει τὰς χάριτας, ἢ μισϑοῦ εὐηργε- 
ὥις ΕἸ ΕἸ ψι ΑΘ .Ἁ 5» ς -" 

τει, οὐδεὶς ἂν οὐδὲν ὀφείλειν αὐτῷ ἐνόμισεν" ἀλλ᾽ οἱ πρόϊκω 
ὩΣ , ψιδ. « ε -" -“ ΠῚ ͵ 

εὖ πεπονθότες, οὗτοι ἀεὶ ἡδέως ὑπήρετουσι τῷ εὐεργετή, 
εν. , 7 3 

καὶ διότι εὖ ἔπαϑον, καὶ διότι τροεπιστεύθησαν ἄξιοι 
-᾿ ψ ͵ ͵ «.“ 

δ εἰγαΐ παρακαταθήκην χάριτος Φυλαττειν. Οστις δὲ 
ες. “5 ἈΝ ἊΝ ἀπ᾿ 7 - Ων Ν . φιθλ 

ἡρέίτο καὶ σὺν τῷ Ὑγενναίω μιειονεκτειν, ἡ σὺν τῷ ἀδίκῳ 
7 5 " “- ᾽ ΕᾺ ΜᾺ δ - ͵ 

σλέον ἔχειν, πῶς οὗτος οὐκ ὧν πολὺ τὴν αἰσχροκέρδειαν 
3 ͵7͵ 3 "»"» 7 ν 4. Ἀ, ΄ν ΄ ε 

ὠποζεύγοι ; ἐκεῖνος τοίνυν κριϑεὶς. ὑπὸ τῆς πόλεως ἀ- 
5» Ν. ΕἾ Ὺ τ ε ᾿»- - Ἀ Ἀ 

σοντῳ ἔχϑν τῷ Αγιδᾶος, τῷ ἡμίσεω τοῖς ὥπὸ μητρὸς 

Θεά νῖγ ἀοϑὲαθς τοῖα ἱεπίεητα Ἰοοῖ δὉ- 
ἐγγαυῖς, α085 ΠΓΠΊΔΙΌΤΓ ἘΧΕΤΩΡΙ5 Ροῆ-' 
{5 δριτῖβ 11. εξ, 25. 26- 27. 

ΞΕῚ ὁπότε βούλ οιτὸ εὖ ὕ ποιεῖν] Ῥτο ᾿ρίο 

εὖ ποιεῖν ἀϊξια τα εξ Ραταθαῖ γεῖῖκε, 
13 τατῆέπ υὐ ἤπγυϊ Πυτηδηϊβος εἴ 
ἸπάυἸσεπεῖε Πρηπιβοδίῖο αὐξετία πὶ ἴπ- 
ἢϊ. Ψεγδα δυΐετη ἐξηυεητα δύνασθαι 
ὠφελεῖν ᾿πέεΓρτγεϊδιγ σηση βο ε αὖ αἰϊῖς 
πεηεγα ἀσοίρεγε εἰ εοἤάετι αὶ φεῖδμς αο- 
σοι, ππμπεγιδμς αἰσεγε. [115 ἘΠῚ ΠῚ 
ὕεης ἔεοῖΠῈ, ἃ αυθὰς Π1}}} δοςερεγαῖ 
δυξ ρεγαγε ροίεγας. Οοηῖτγα [πτεέγρτε- 
ἴε5 ἰοσυταῃ ἴτὰ νϑγιῆξ δἷτ, τ ἢ ρεσα- 
Ὠΐὰ δὉ 41115 ἀοζερία εἴ γτυτίας 81] ἀο- 
Ὠαῖα ἀϊοσοαΐατ, ασοά εἴ {εητεητιϑ πδῖι- 
Τάτη εἴ ταῖϊοηεῖη ἔεξε, Γαι εητ, Δ 641ε- 
ξίατη τερτοόῦατε ρυΐϊατ. Αἵ δπὶπὰ σέο 
11ὰ οτὶρίατη οροτῖερας ἀνσωφελεῖν, 

4- μας τ ῶρο. ΗεἸθηῆς εὐεργέτει, υἕ 

Ὁδρ. 1ἴ. 29. Εδάεξπι ἀείησερβ συπὶ 
Οαδαι, ἄδτ ὦφε εἶν. 

Ά- σὺν σῷ γενναίω---σὺν τῷ ἀδίκῳ 

Υ αἰξαῖαπι σὺν αὐτῷ γενναίωττεσὺν αὐτῷ 
ἀδίκῳ εχ Ηδ!επῇ, Οαῆδὶ. ΒιγΠηξ. 
κοττεχῖς Βασμίας εἴ Ζεμπε. ἘεῖΖ δά 
γΊξεγαπι Ρ. 815. τ] δαὶ σὺν πα ἀν κα 
γε ἐννα:; νττεσὺν αὐτῷ τῷ Ὁ ἀδίκῳ. . 

ἐκεῖνος τοίνυν] ᾿Μιφαῖ νεσίς σγεῆκε, 

εἴ σοπηρδτγδῖ Ὁ. νἹ]. δ. δ. ΞΘ. ΤΩΡΟΙ͂Ι ἵν. 
30. Η!ΕΤΟΣΙΒ 1Υ͂. 2. 

Ψ 
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ένα, 6 μὴ «“ ΄ ᾳὰ -͵΄ 
εὐὐτῷ ὁμογόνοις μετέδωκεν, ὅτι πενομένους αὐτοὺς εώρα. 

Ὡς δὲ ταῦτα, ἀληϑῇ, πᾶσα μάρτυς ἡ τῶν Λακεδαιμο- 

γίων τᾷόλις: 

“ϑριύσνω; εἰ ἀπέλϑοι ἐκ τῆς χώρας, ἀπεκρίνατο ὁ ̓Αγη- 

σίλαος, ὦ Τ ϑραύστα, νομίζεται 548 ἡμῖν, τῷ ἄρχοντι 

κάλλιον εἶναι τὴν στρατιῶν, ἢ ἑαυτὸν σλουτίξεν; καὶ 

παρὰ τῶν. πολεμίων λάφυρα μώλλον τερᾶσϑαι ἢ ή δώρω 
,ὔ 

λαμβανεν. 

ΟΑΒΙΓ 

ἈΛΛᾺ μὴν καὶ ὅσαι γε ἡδοναὶ ττολλῶν κρατοῦσιν ἀν- 

ϑρώπων, ποίας οἶδέ τις ᾿Αγησίλωον ἡττηθέντα ; ὃς μέϑης 

μὲν ἀποσχέσϑαι ὁμοίως ὥετο χρῆναι καὶ μανίας, σίτων 

Διμοιρίαν ἘΞ μὴν 

λωμβάνων ἐν ταῖς ϑ οίνωις, οὐχ, οὗτος ἀμφοτέραις ἐχφῖτο, 

δὲ ὑπὲρ καιρὸν ὁμοίως καὶ ὡμιαρτίαε; 

. αὐτῷ ὁμογόνοι:] ϑιερῃδηυβς αὐςσοῦ, 
Τιεοποῖΐ. ὙΥεἶς, Βαςμ. αὑτοῦ ἀεδεγαηῖ. 
Ἐς τε Ρ᾽υἰδτοῃὶ πεῖ. ο. ἵν. δὰϊ, αἱ 
τοὺς ἀπὸ μητρὸς οἰκείους τοτηϊηδῖ. 

6. μᾶλλον πειφᾶσϑαι) Εχ Ηεαηεῖα- 
το, Θυεῖϊξ. εἰ τηᾶγρίθε ϑίερῃ. νεγθυζη 
πειράσϑαι ἀοςρεξῆι, αυοά εὐά, Ηαϊεηῇβ 
εἰ (δῆδὶ. ρο(ὲ δῶρα ᾿πίεταης, πυπιοτσ 
ογαΐουο ΟῚ τἰΐε ἔεγναῖο. []Ιάετῃ νεγ- 
ὕὰπι νεγίῖς ῬΗΠΕΙΡΗυΚ. 

Οβρ. Ν. 1. τροίας] Εκά. γεεξ. συσα 
Ἡδκεϊεΐαπο τροίαις. 

καὶ μανίας) Νυϊξαία πὶ λαιμαργίας 
ΡΗΠεΙρμας ΔἸ τεσ οοἰϊοσαῖα τη ἴα νεΐ- 
εἰς ; φωὶ εὐγίείαίε ας εἀὐκαοίίαίς ποῖ ψεσμς 
αίψμε αὖ ἱπρεμ βαρ ϊο αἰϊεπανὶ ἀεεενε 
ἀπεενεῖ-τοιπιεπρεξευσ ἀμέετα εἶδο ἰαπ- 
φμαρι εἰ ἐπιρμάεπίία, Ἰη Εὰ5 ᾿ἰΌτγθ ἴα- 
188 Φοπήοῖς Ζευπε: ὅς μέϑης μὲν καὶ 
λαιμαργίας, ἀποσχ έσγαι ὁμοίως ὦετο 

χρῆναι, καὶ ἁμαρτίας" σίτων δὲ ὑπὲρ και- 

ἑμεοίως, καὶ ἀναιδείας. Ἐχ Αἰεποὶ 
Ἰϊῦτο χῖν. ϑιθρῃδπαβ δρροίαϊς Βᾶης 
Ἰεξιίοπετα : ἀπέχεσθαι ὁμοίως ὥττο 
κρῆναι καὶ μανίας, σίτων δὲ ὑπερχαίρων 

ὁμοίως καὶ ἀργίας. Ἑάϊεῖο (αἰαυθοπια- 
πὰ νεῖ λαιμαργίας ὨαΌεϊ Ρῥτο ἀργίας. 
Βιερβϑηστλ μανίας εἴ ἀργίας οοτη- 
τηωσπάδηΐοτη ἰςαθπίωγ Τδοπο]δν 5, 

Ηυτοδιπίση εἰ Βάσδίς, μανίας καὶ 
ἁμαρτίας οὐτῇ Ζευηῖο ἀεάϊε Ὁ εΠε. 
Θυοὰ νεῖο Ετγηξῆϊ μανίας τερυάϊδι, 
Ἰάεο ᾳφυοά ἃ μανίᾳ αὐδίπετε ποη ἢϊ, 
Ἐς ἃ τεστηυϊεηζα σάνεγε, ἴῃ Πουλιηῖν 
νοϊαδίδτε ροπιαπῃ, τείροπάει ΨΚ εἰκε, 
εἴ Ἰοσυ τη μανίας Βαθεῖε ροῖξς ςεηΐεξ, 
αυδίεῃις δὉ εο νἱτο 4υ}5 σάνετε ΠῸϊ 
Ροιεῆ,, ργείετγι πη σατα νεσγε ᾿πίδπίβης 
εὐτὶΐ, Ὑιάξιατ ᾿σίτγ μέϑην νο]αϊβα 
εἴξ μανίαν νϑ᾽ πα πδτη, ἃ 408 σανεσε 
ΩΌΙ ᾳυπαθε Ρμοΐτ, Εφαυΐάεπι ΡὨ1)}εἰ- 
ΡὮΣ Ἰιυτὶ ἐοτιρίαγαστη καὶ ἁρμαρςίας-- 
καὶ ἀναιδείας ὁτηπίοπι τηαχὶπηα τη ἱῃϊ 
Ρίδςετγε ργοβίςοσ, εὐβέϊζο ἰάπγεη ἐπε} 
Ἰητεγργείασηεηῖο καὶ λαιμαργίας. [τὰ 
ΕΠΙΠῚ ΟΟΙΠΡΑΓΔΏΪΟΓ Τα5, φυφ απ ἴῃ 
Βογηξηῖβ νοϊυπίδίε εἰ ροϊεΐατϊε ροῦ- 
ἴς. 

ὁμοίως καὶ ἁμαρτία:  Μαυϊξαίαπι ὁ- 
μοίως ὡς καὶ ἁμαρτίας εχ Αἴπεηθρο 

οοτγεχὶς Ζευπε, οὐ}ὰ5 ἐπιεπἀδιϊοηςτ 
δεπιαῖ υἱὉ5 Χεπορβοπίθυ. 

ϑοίναις } ῬῃΙάϊτα Γαοοηῖςβ ἀἰςῖς. Οἷς, 
ἄε Βερυ}]. [ἀςεάξοπηοη. χν. ἃ 

οὐχ, οὗσος) Ἑάά. ΗβἸεπῆς εἰ (αῆαϊ. 
οὐτα Οὐε!ξ. Ἰἰἴθτο ἀδηὶ οὕσως, αποά 
Ἰρίυπαη δὶς ρμοΐπίαπι πιαίεραΐς Εγηςῆὶ. 
γυϊξαϊαπὶ ἀείς πάϊς Ζευπε ςοπιραγαῦς 

δ 

Διδόντος δ΄ αὐτῷ πάμπολλα δῶρα Τι- 6 

»" 
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» ΄“-ς ᾿ 4 3 ΄ “34. ΄ .ἷ; 

ὠλλὼ διωπέμπων, οὐδετέρων ἀυτω καωτελισε" νομίζων 
»-΄7΄ »εομὲο͵ “ Ἷ ἃ Ω τ 

βασιλέι τουτο διπλασιασϑῆναι οὐχὶ πλησμονης ἐγέκῶ, 

Οὐ 
εἶ ε Ψ 5 »΄ ὦ ἡψ.. ᾿ς ἾΝ ΄“ 7 

μήν ὑπνω γε δεσπότη, ὠὡλλ ὠρχομεένω ὑπὸ τῶν πράξεων," 
σ »"- ΒΟ Η͂ ἊΝ " 5, 

εχρητο᾽ καὶ εὐνήν γε εἰ μή τῶν συνόντων Φαυλοτάτην εχϑι, 
» » », ΠΥ ξ »“ Ν 327 ΄ 

εὐἰδούμενος ουκ ἄδηλος ἡν᾽ ἥγειτο γῶρ ὠῤρχοντι προσήκειν, 
᾽ ͵] ΕἸ Ἂς »“" » »-»" - 

8 οὐ μωλωκίω, ὠλλῶὼ κωρτερίον τῶν ἰδιωτῶν παεριεῖνωι. Τάδε 

» “ἢ 9 Ψ ἊἝἤ ΕΣ 7 

3 ὠλλ᾽ ὅπως ἔχοι καὶ τούτῳ τιμῶν, εἴ τινώ βούλοιτᾳ. 

΄ »΄Ὃ"ὉὋ΄᾽᾿ ᾽ Ε ἡ » ἃ »"»Ὁ- Ῥ. »"»"» 

μέντοι πλεονεκτων οὐκ γσχύνετο, ἐν μὲν τῷ “)έρει, του 
« » δῷ » ᾿΄»"Ὁ-΄ ͵, Ν 322 

ἡλίου, ἐν δὲ τῶ χειμῶνι, τοῦ ψύχους. Καὶ μῆν εἰποτε 
-“ -“ 7 Εἰς δι 2, Ἂς - 35) 

μοχϑήσωι στρωτίιοῦ συμβαίη, ἐκῶν ἐπόνει ώρῶ τοὺς ὡλ- 
7 7 -»" 7΄ τοῦ "»“᾿ 

λους" νομίζων σώντω τοιωυτῶ παρωμυϑίαν εἰν τοῖς 
λ 7] " "»-Ὁ- ΄»“ 

στρατιώταις. Ὥς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ᾿Αγησίλαος πονῶν 
Ν ἂϊ 7 « Ἂν Δ ᾿, ΕῚ Ψ ,» 

μεν ἠγάλλετο, ρωστωνήν θὲ πώμπῶν οὐ προσίετο. Περί 
Ἂς 5» ᾽ ΕῚ "»“-᾿ πον 7 Ε Χ -“ 

Ὑε μῆν ἀφροδισίων εγκρατείως ὠυτου ὡρ οὐχὶ, εἰ μή τοῦ 
3, » Ν ν ν Ε »“" Ν Ν 

ἄλλου, ὡλλῶ ϑοαύματος ἐνεὼ ἄξιον μνησϑήναι ; το μεν 
- - νι » Μ᾿ 5 ΄ 3 ν 27 

γῶρ ὧν μή ἐπεθύμησεν ἀπέχεσθαι κ ἀνϑιρώπεινον ὧν τις 
7 ΠῸ 7 “» “ 

Φαίη εἶνοι" τὸ δὲ, Μεγαβάτου τοῦ Σπιϑριδάτου παιδὸς 
» τ -΄ ὃς »“, « ὡς .ν 

ἐρωσϑέντω, ὥσπερ ὧν του κωλλίστου ἡ σφοδροτάτη Φύσις 
3 3} «ς ΕῚ 327 “ο΄ " 

ἐρώσ'ϑ εἴη, ἐσπειτῶ, ἡνίκω, ἐπιχωρίου οντος τοῖς Περσωις 
» ὰ ὃς »" 2 « ᾿ 

φιλέϊν, οὃς ὧν τιμῶσιν, ἐπεχείρησε καὶ ὁ Μεγαβάτης 

3. ἐν μὲν σῷ] Ουεϊξ. ἐν τῷ μὲν. ΟἿ. Ἰοοα σ8Ρ. 11. Ζ6. ἵν. 4. ϑυτῃροπῆιὶ ν]ῖ]. 
Ογτορ. 1. ὅ, 25. 33. ας ρίαπε αἰ Πηγα Πα Γὰπι Πυὶς 

ποῆτο. Ερο ἰβίεαγ δδγαπι ΕΥπεῆὶ! 
ςεοπ]εέξυταπι οὐκ αὐτὸς ρτερέετο. 

οὐδετέραν----κατέλιπε) ΟΕΙ͂Ε, οὐδετέ- 
ϑοις κατέλιπε. ΜΝυϊξαΐατη κατέλειπε 

εχ ϑιερῇ. Τεσυπᾶα οοτγοχῖς Ζεαπε. 
2. ἀρχομένῳ) Οαε]ξ, γε δά άϊε, ἴπὰ- 

{Π16. Τεϊηάς ἄδηλον εἀά. νεΐεγες ἀδηΐ. 
Οεζεγαπη ἰοσὰπι πυπηο ἐχρτγεῆῆι Ρ]ι- 
τάτοπι5 'ῃ ΑΡορπίπερτ. [.86. Ρ. 788. 
εὰἀ, Βεῖκ. Ρ. 177. εἀ. Ἠμζίεη. υδὶ 
εἴ: κόρου μὲν καὶ μέϑης τοπαράπαν 
ἀπεχόμενος, ὕπνῳ δ᾽ οὐ δεσπότῃ, ἀλλ᾽ 
ἀρχομένῳ ὑπὸ τῶν πράξεων χρώμενος, 
πρὸς δὲ ϑάλσπος οὕτω καὶ Ψύχος εἶχεν, 
ὥσσε μόνος ἀεὶ χρῆσαι σαῖς ὥραις----διε- 

σέλει δὲ λέγων σὸν ἄρχοντα προσήκειν 

οὐ μαλακίᾳ καὶ τρυφῇ, καρτερίᾳ δὲ καὶ 
ἀνδρίᾳ σῶν ἰδιωτῶν περιεῖναι. 

οὐ τοροσίετο)] ῬΏΙΙΕΙΡΗ15 οὐΐο τ εγο 
ογγιἶγιο {γι βαδαίωγ νεῖ, Ῥγοθδηΐε 
ὙΝ εἰΠκίο, φαΐ σοτηραγὰς ἐε αἵὰ ἔοτ- 
ταῦϊεθ Μεγηοταῦ. ἰϊ. 6, 18. ᾿ϊ. 75 11- 
Ἡ. 8, 5. 5ἴτῃηι!ε εἢξ οὔ μοι ἥδιον, ἃθο- 
τηΐπογ, Ηετγοάοεϊ ᾿ἰ. 46. ΖΕ] απ Ν, Η.᾿ 
1. 23. Ηεῆοάϊ Ἔργ. γ48. εἴ 1657. 
Αἀάο υἱὰπὶ Ατβορμαπεατα ἕν δ᾽ οὐ 
προσίεταί με Ἑηαϊί. 369. εἰ Ψψείρ. 742. 
ςοηῖτγᾶ ΕυτρΙἀε5 Ἐ]εξιγεβ 621. σπροση- 
κάμην τὸ ῥηθὲν, σταϊατη ΤΠ] εἴ, ααοά 
ἀϊο!5. 

4. ἀνθρώσινον)] Ζειπε σοπηραγαθδξ 
ἀνθρώπινα ἁμαρτάνειν εχ ΟὙτορ. {ΠΠ|. 1, 
40. ηυοά ποί]επὶ ἃ Νεἰκῖο σερεῖὶ- 
ἴα πη, αἱ τἀ ΠΊΕ ποῦ 114 πασημη ἰῃ- 
τεγργείδταγ, 

ἐσιχωρίον] 1)ὴῈ ηὰο ΟΥτορ. ἷ. 4, 27- 
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ἰμ- Ν ᾿ ΄ Ἂς 7ὔ "» 

Φιλήσαι τὸν ᾿Αγησίλαον, διωμάχεσθαι ἀνὰ κράτος τῷ 
Ν νά τὰ 3 “» 4 Ν ", 

μὴ φιληϑῆναι, οὐρ᾽ οὐ τοῦτό γε ἤδη τὸ σωφρόνημα καὶ 
᾿- χω Σ Ἐ Ἀ δὲ “ 3 ΚΝ νῷ 

λίων μανικόν; ᾿Επεὶ δὲ, ὥσπερ ἀτιμασδδηνωι νομίσας, 

ὁ Μεγαβάτης τοῦ λοιποῦ οὐκέτι Φιλεὶν ἐπειρῶτο, τροσ- 
δὲ ἐ “" ς « 7 ΝΥ 

Φέρει τινὶ λόγον τῶν ἑταίρων ὁ ᾿Αγησίλαος τοείϑειν τὸν 
᾽7ὔ “" ΕῚ ΕῚ ΄ Ὰ ρ- ς΄ 

Μεγαβάτην πάλιν τιμῶν αὐτόν. ᾿Ἐρομένου δὲ τοῦ ἑταί- 
Ἂ -᾿"᾿ ς 7 ᾿ ͵7 3 -" 

ρου, ἤν πεισιϑῆ ὁ Μεγαβάτης, εἰ φιλήσει, ἐνταῦθα δια- 
“ὶ Ἐς τὴ 7, τ « ᾿ 5 ιἤλϑϑ, ἡ { 

σιωπήσας ὁ ᾿Αγησίλαος εἶπεν οὑτωσί οὐδὲ, εἰ μέλλοιμί 
ΟΑΎΝΝς Ψ 7 7 δ ᾿Ξ Χ 7 

γὙεὲ αὐτίκω μώλωῳ καλλιστὸς τε κωὶ ἰσχυρότωτος καὶ τῶ- 
Ἄς 3 ΄ 2} 7 7 Ζ΄ 7 χίστος ἀνθρώπων ἔσεσϑαι. Μάχεσϑαΐ γε μέντοι πάλιν 
Ἂν ἌΚΩΝ 3 “ 7 Νὰ ΚΙ ὡς -“" ᾽ 

τὴν αὐτὴν μώχην, ὄμνυμι πάντας τοὺς Μεοὺς μῶλλον 

διαμάχεσθαι] ΡΙυΐϊαγομυ5 Αρεῇ]αὶ 
ΟΔΡ. ἰΪ, νεανικῶς ἀπομάχεσθαι πρὸς τὴν 
ἐπσιϑυμίαν. 

σῷ μὴ φιληϑῆναι) ΨΥ εἰ κίαπεο. δη- 
ποίδίοηὶ δά ἢ. 1. ργϑοίοτὶ ρία πῃ Ἰερίτατ 
τὸ μὴ, ααοά πείοϊο ἃπ Πὶς (οτρταπιὶ 
τη] αατῖξ νἱγ ἀοέξϊα5, αὶ περι οπετα 
μὴ Τεπτεπίῖϊθ δά άϊ τηοπηεῖ, αἰ βετὶ [ὁ- 
ἴεαῖ ροίξ γεῖρα ἀπαγορευτιπὼ, ἀμα]α 
εἢ ἢ.]. διαμάχεσθαι. ὙΠαογα. 1]. 40. 
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ τότε πρῶτον: καὶ νῦν δια- 
μάχομαι μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς πὰ τσροδε- 
ογμένω. εἰ σὰρ. ΧΙ. σούς τε λόγους 

ὅστις διαμάχεται μὴ διδωσκάλους τῶν 
πραγμάτων γίγνεσθαι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν 

ἢ εἴ οεῖ, 
λίαν μανικόν :] Ἐτηεῆὶ ἀϊξία τα ρὰ- 

ταὶ αὐ τραγῳδικὸν ῬΓΟ ῥογίεπίοίο, ἱπογε- 
αἰἰδ111, ἀἴααα ἀρηοίοϊ τ εἸαραπτίαγη ὀξυ- 
μώρου, σοταραταίααθε ΠοταιΪ μαῤλεη- 

᾿ γ1αηι ἀη{πη1ογ:6 71, ἢ νου τα ἢῖ ἃ μα- 
νίᾳ ἀπξζαπι. τὰ ἀρὰ Αὐβορῃ. ΡΙα- 
τὶ γε 424. εΠπῈ αυλπαυδπιὶ ΤεηΓᾺ 
ἀϊνετίο βλέπει γε τοὶ μανικόν τι καὶ 
πτραγῳδικόν, Θαοὰ αἀάϊτ εχ ΡΙυἴάτοΠο 
Ῥγονοσθὶο Ρῃσγυρίο μανικὰ ἀϊξὶα ἔα} Π8 
ΟἸηηἶδ τηᾶρτδῈ νἰγια 5 [αοἰ ποτα ἃ γερα 
αυοάδτη Μδπθ, πος σεῖο ρ΄δηε ποη 
ΠῚ δὰ Χεπορδοητεῖη. Ποους εἰ 
ἀς 1Πἀε 98. χχίν. Φρύγες δὲ μέχρι 
νῦν τὰ λαμπρὰ καὶ ϑαυμαστὰ σῶν ἔργων 
μανικὰ καλοῦσι, διὰ πὸ Μᾶνιν τινὰ τῶν 

πάλαι βασιλέων ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ δυνα- 

σὸν γενέσϑαι. ϑεἃ ἴρίε Ετηθῆϊ τογείατα 
ΤᾺ ΚΙΟΤ 6 ΠῚ Ρτοροίαϊε, αἱ νεανικὸν [οτὶθὰ- 
ἴατ. Ζευῃε μανικὸν, ορροῆταπι ἀνθρω- 
πίνω, Ἰρϊεγρτείαϊωσ αν γμηη) ἃ ἄεο ῥγο- 

εᾶιη, εἰ σοπγτραταὶ ΑΠπδογεοπίϊβ μας 
νεῖσωα σέχνα ΟἈτΙτΩΪΠἰ5. 11, 2. Υεῖῆκα 
ΡΓτηαῖη ΕΥΠΟΙΙ ταϊοπα πὶ Ργο 88 
οοπηρᾶταί ᾿ατίπατη ἐμ απμς. Εααϊάσδτη, 
ἢ νετγὰ εἰ [οτιρίαγα, ἃ σοπηραγαϊϊοης 
ΟὨΠῚ ΡΙΟΡΠΕτ5 οἵ ροσίῖβ, 4αὶ ἀϊνῖπο 
πυγηΐηα αἤ]αι! οαπαηΐ, ἰταξίατα π|ᾶ- 
1πὶ ἱπιεγργειατὶ, [εὰ δαιμόνιον [οτὶ ρα πὶ 
τη] τὰ ΡΓῸ λίων μιανικόν, [τὰ ἀδτηαπὶ 
τεξξε ορροπίτυγ ἀνθρώπινον, 

5: οὐκέτι φιλεῖν] ΡΙ]ατάτΟ 5 Αρεΐ. 
ἱϊ. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνος αἰσχυνθεὶς ἐπαύσατο 
καὶ πὸ λοιπὸν ἄπωθεν ἤδη τοροσηγόρευεν 
--ἢ πάντα, ὅσα τεθέαμαι, χρυσία μοι 
γενέσθαι. 46. Μοίεβ ἀὰ 508] νετίεη- 
ἄἀα οσεηίεϊ ; φηαηι ἡ 6Μ7: ἐ075 ψμϊοσωϊά 
ΠΗ α γπὸ μηψμαπι εὐ αὐἱζέσι. ΘῸΔΠῚ 
Τεπιεηιίαπη ἀρτίογατα τα ΠῚ σδηΓαϊξ 
Ὑ εῖ κε εἰ δά Χεπορποπῖεμ ἰταπῆα- 
πὸ; πτοπδῖ ἰαηγεη, Πυ}]ὰ5 ψετθᾶ ἴα 
εξ ογάϊπαπάᾳ, αὐ εποϊαπὶ ἱἤδτ {6 Π-- 
τεπείαπι: ἢ πάντα μ. γ. ὅσα ὁρῶ χρύ- 
σεώ. ϑεᾷ νυ ]ρατὶβ ᾿ΠτΕΥΡγθίδτΟ τεῦ ογη- 
γα γ,η1}|Ἱτττοῖτι ἀμγαη σογ σον ἐαῦ 7, αἴ 
οἰϊηγ Μ|άδ, ἴοϊα νευθῖὶ Χεπορποπεῖς 
σοηνεηϊ; αἰΐογα Ρ] αἴάγοῃϊ νογθ 5 τες 
ϑέαμωαι--εχρυσία ροϊοῖς δαἀαριατί, νετγὰ 
τἀγηδ ἤθη ν]ἱάξίατγ, 

σιμᾷν αὐσὸν] Ἑαά. νεῖ. ἑαυσὸν---τοῦ- 
φοσὶ ἀαηῖ, Ἰδεϊπάἀε πε]. πάντας ϑεοὺς 
ἢ μᾶλλον βούλεσθαι πάντα ἀαῖ. 

σὴν αὐτὴν μάχην] “4144 ἐχεγοεπαάανπν 
σον γι αηάατη εἰ αἰενηοη γ αμαἰα7 ΘΟ, 1- 
γε) 11 απ. ταξὶς τηοπϑηῖΐε ὟΝ εἰίκῖο, σοη- 
ἴτα Ὀ] αἴατοπ5 ἴπ Αρορἤτῃ. [Δσοηῃ. Ρ. 
176. οὐδὲν, ἔφη, δεῖ πείϑειν ἐκεῖνον ὑμᾶς" 
ἐγὼ γάρ μῦν δοκῶ σῶν ποιούτων βούλε- 

ΤΆ 



ογό ἈΘΕΒΙΤΛΑΊ 

7 δ. ὮΝ ͵ "“ ε Ὁ 7 ΄ 9. 

βούλεσϑαι, ἡ πώντω μοι, ὅσω ὁρῶ, χρύσεω γενέσι) αἱ. 
6 ἈῊ ι Ὑς - } ͵7 »" ᾽ ΕἸ Ἂν 

Καὶ ὅτι μὲν δὴ ὑπολωμβάνουσί τινες ταῦτω,, οὐκ ἀγνοῶ 
ὅν, "ὃν ΄ ΚΖ . - ἐγ Ὡς ΄ 
εγὼ ὧν δοκῶ εἰδένωι, ὅτι πολὺ πλέονες τῶν πολεμίων 
ΩΝ »" » -“ 5 ΝΝ "»" Ἁ ἀξ ο π ρ 

ἢ τῶν τοιούτων δύναντωι Ἀρώτειν. Αλλώ ταυτῷ μὲν ὁλι- 
"»- 3)» 5 »-"Σ“Ἦ᾿ ν“ νἢ ͵7 ᾽ 

γῶν εἰδότων, πολλοῖς ἔξεστιν ἀπιστεῖν" τὼ δὲ πάντες ἐπί- 
γ΄, .« “ Ἀ « 5 ἂλ »ο»"»5»ΣἼἌ , Ψ» 

στώμεϑω, οτέ ἠκίστον μέν οἱ επιφωνεστώτοι τῶν ἀνϑθρώ- 
7 .“ ὃις “ Ψ᾽ γ γώ 

σῶν λωνϑ᾽ ἄνουσιν, 0, τι ὧν ποιωσιν" ᾿Αγησίλαον δέ τι 
»ὖΝ  ς δὰ Ν πὰ ἋΣ 

ἐθῶν πώποτε οὐυδϑεῖς ὠνηγγεί- 

ἔδοξε λέγειν. Καὶ γὰρ εἰς 

7 Ν “ “΄ 
πρώξαντω μεν τοίουτον οὐτε 

ὔ] 5 7 ὁ 

7 λεν, οὔτε εἰκώζων πίστοων ὡν 
ὟΝ Ν ΠΝ ͵ "5, 3 ΕΙ ͵ ΄ ψ Ὁ ἣ 

οἰκίαν μὲν οὐδεμίαν ἰδία ἐν ἀποδημία κωτήγετο, Φεὶ δὲ 
ἘΝ ὁ « -“ »“ ἘΝ ᾿ς "»" 7 ΝΥ 

ἤν ἡ εν τὸ ἔγθα θή Φούνῳτον τῶ τοιωυτον ἀν, εἰν, ἢ εν 

φανερῷ, μάρτυρας τοὺς πάντων ὀφιϑαλμοὺς τῆς σαννν 

σύνης ποιούμενος. Εἰ δ᾽ ε ἐγὼ ταῦτα ψεύδομαι. ἀντίω τῆς 

Ἑλλάδος ἐ ἐπιστωμένης, ἐκεῖνον μὲν οὐδὲν ἐ ἐπαινῶ, ἐμαυτὸν 

δὲ ψέγω. 

ΘΟΑΡΟΟΣ γε 

ι ΑΝΔΡΙΑΣ γε μὴν οὐκ ἀφανὴ τεκμήριω μοι δοκεῖ 

τπωρασχέσίται, ὑφιστώμενος μὲν ἀεὶ πολεμεῖν τυρὸς τοὺς 

σϑαι ἐσάνω ει ναι ἢ σὴν εὖαν »δροτάτην σῶν 

ἀνσιτατ ομένων πόλιν κατὰ κράπος ἐ- 

λεῖν. ἷ 

6. ὅτι μὲν δὴ ὑπολαμβάνουσι] Ζειπα 
Μιῥεξα εἰ ἱπεγεαιδέϊα λαδεγε, ΜΝ εἴτε 
1ι ἀμύϊπρ ποσαγε Ἰῃϊετργοῖαίαγ, αὐ- 
ἄξηϑβ ρῥτορτῖς εὔδ σάτεγζιγεῖ ἤκεο ἀϊξ]α 
ἐαοῖριεη, μὲ ἐα γοξβείοηί, ΒΘ 6 Π8 σοι- 
οὔτον βαριηηηι αἰσμοά Ἰβτεγρτγείατατ, 
Ζεαηίδημβ ᾿πάεχ εχ ἢ. 1. τείας ὑπο- 
λαμβάνω, επιμέλπο, ύῥίοον, ΜΙΊΗΪ δ, σι 
[ςτὶ απά τ, εἴ Ἰοσι5 τὰ ἱπιεγργοίδης- 
ἄυς εξ νἱἀθτατ : ἐφεεηη πολ ἸΡΊΟΤΟ, 
φμία αἰϊφμι ὧδ γεόμς ἠϊς ἐπὶ λέητεπί, {ως 
 ιοεπίμγ, “εἰ φποποάο ας ἱπίεγῤγείθη- 
ἡμτ, ΜΟΙ ντάετατ Χοπόρῃοη ἤρηῖ- 
ἤσδτε, φαϊθυίἀατη ἤδοο να πὶ ἱτὶ 1Ππ- 
Οταα 1] ψοὶ Ἰάθο, ᾳφαοά τα11ὰ οἷδπὶ 
Ἔετὶ ΙΟ]εαηῖ. Οαὶϊ 1υἀἸοῖο Πατιίπι οο- 
Οὐγγῖῖ, ἀππὶ ἀοσεῖ, ἃ ργὶ ποῖ ρ θα5 νὶτγὶ5 
εἰ ᾿πηρεγαῖςογὶ 5 Ὠ1ΠῚ] ροῆξ ἤοεὶ, φαοα 
ἤθη ἤαδτὶπὶ αναϊείωγ, 

σὰ δὲ πάντε:) τὰ ῥτὸ ὦ δὲ εχ Ρἢ]- 
ἸεἸρῃὶ νετἤοπε, εἀὰ. Ηαϊεηῇ, Οαῆα!. 
Βεγυὶ. Ηατὶεὶ. Τοτρῖς Η το πίοῃ., 

7. οἰκίαν μὲν] ἘἙάά. Ηαἰεπῆϑ εἰ (ἀ- 
ἢ]. μὲν οταϊτεαηῖ. Ρ] αἰ ΑΓΟὮ] Ἄρει, 
Χιν. ἐσκήνου μὲν γὰρ ἀποδημῶν καϑ' αὑ- 
σὸν ἐν σοῖς ἁγιωτάτοι “ξ ἑερηῖ ἴεν ἃ μὴ “9.2.5 

λοὶ καθορῶσιν ἄνθρωποι πράττοντας ἧ« 

μᾶς, σούτων Θεοὺς ἐπόπτας σποιούβενος 
καὶ ὶ μά, τύροῖς- 

ἦν ἢ ἐν Ἶ ΡΒΠΠΕΙΡμα5. ψογιῖς: μέσιρεν 
απρη αἰοὶ ἰπὶ ἐφ ρίο ἀμί τη ῥμδίϊοο τοβ- 
ἄεύαι, Εἰϊπς εἴ εχ σοπ]θέϊατγα ϑίερἤΠα- 
πὶ ἦν νετθαπι ἱπίογαϊς σατὴ Ηυτοπίπ- 
ἴοπο Ζευπε, φυδηγλνὶ5 νυϊραίαπιὶ ἀ6- 
ἔεπάας Βδομῖαβ, Μετγίίο ἀε νεῦθο ἦν 
Ταδάυδίιας εἴτε, αὐοὰ ποπ ἴαεϊ5 
δτανε εἴ (Ὁποτγατη ἢ!. ὠνεσσρέφετο νεὶ 
Ὥπιῖϊα νεγθα πῇ εαυϊάετη ἀεἤάετγο, 
ΟΡ. ΥἹΙ. τ. ἀνδρίας} Ψυϊκαταπι ἀν- 

δρεία; εχ ϑίερβδῃ. (ες. οογγεχὶς Βδ- 
ΟἾΪ5, 



ΘΌΑ ΤΕ ἊΝ. 4.7 

9 »ω.ω» »" γω ͵΄ Ν - 7 » 

ἰσιχυροτάτους τῶν ἐχϑρῶν τῇ τε πόλει καὶ τῇ Ἑλλάδι, ἐν 
Χ “» δ , ἘΥΡΠα- »“" ἈΝ τς Ν 7 

δὲ τοις σρος τουτοὺυς ὠγῶωσιε Ζρῶτον εν εοὐὐφῦτον τῶττων. 

Ἔνϑα γε μὴν ἠθέλησαν αὐτῷ οἱ πολέμιοι μιώχην συνώ- 

ψαι ,, οὐ φόβῳ τρεψψώμενος γῇ 
[2 ΕἸ ᾿ ͵ » 

ἧς ετυχεν, ὡλλα μάχῃ φῳν-- 

τιτύπῳ ὡρατησᾶς τρόπαιον ἐστήσατο, ἀϑάνωτοω μὲν τῆς 

ἑαυτοῦ ἀρετῆς οὐδμμή καταλιπὼν, σαφῆ δὲ καὶ αὐτὸς 

σημεῖα ἀπενεγκάμενος τοῦ ϑυμῷ μάχεσϑαι. “Ὥστ᾽ οὐκ 
᾽ 7 ᾽ ΤΣ, νας. γῳ- Ε -“ Ν "ἧἷ ἣ 7 

ὠκούυοντως, ὡλλ ορωντος ἐξήν ὠὐύτου τήν ψυχὴν ολεμνον-- 

ἄν. Ν 3 ͵ὔ 3 “ 2 ,ὔ 3 ᾽ 

Τρόπαια μήν Αγήσιλαου οὐχ, ὁσὼ εἐστήσωτο, ὡλλ 8 
-, 3 ν᾿ , 7 »"» λ ᾿ς Γ 

ὅσο, ἐστρατευσῶτο, δίκαιον νομίζειν. Μειον μεν γὰρ ου- 

λ μ ͵ « 5 Ψ ὲὺ ἊΝ ΄ ᾿ς ᾿ 

δὲν εἐκρώτεί, ὅτι οὐκ ἥϑελον ὠύτῳ οἱ πολερθίοι μώχεσίξεαι, 

ἀκινδυνότερον δὲ, καὶ συμφορώτερον τῇ τε πόλει καὶ τοῖς 

συμμάχοις. 
Ξ » -“" » “ Ν . Ὧι τ Ν ᾿ 

Καὶ ἐν τοῖς ἀγῶσι δὲ οὐδὲν ἧττον τοὺς ἀκο- 
Ὑ Ἂ » ᾿ς ͵ »"» -“ 7 ΝῚ 

γίτι, ἡ τοὺς διὰ μωχῆς νικωντῶς στεῴανουσι. Τήν γε μήν 4 
͵7 Ἂ -» - » ᾽ Ζ 7] ᾽ 3 “Μ, 

σοῴιων ῶυτοῦ τὐοιος τῶν ἐκείνου πράξεων ουκ ἐπιδεικνύου- 

ἮΝ -“ Ν ͵7 - » "»-᾿ ε ͵ 

σιν; ὃς τῇ μὲν πατρίδι οὑτως ἐχρῆτο, ὥστε μώλιστοω πει- 

ϑόμενος. ... ἑταίροις δὲ πρόϑυμος ὧν, ἀπροφασίστους 

τῇ τε πόλει] Τλαϊίνατη Ζειπα π1γ8]6 
τεῖετι δα νεγθαπὶ ὑφιστάμενος, Οαπὶ Πὶ 
1υηροηάαβ σατὴ νοσᾶθυ]ο ἐχθρῶν. 1)6- 
ἴπάε πρὸς σούτοις ΟΕ], 

σρῶτον μὲν] Τιδοποίαν] 5 Γαρεξτα ΠῈ 
ὯΙ πγεγῖῖο μὲν ἴῃ ἀεὶ τηατατὶ νο] αἱτ, 
Ῥιοθαηῖα πιεοὰ πὶ ΜΝ  εἰίκῖο. Ἱπορῖε 
ἀείεηάϊι Ζειπε. 

2. σημεῖα) ζμίπεγα αάνεν(ο σοήῥονε 
ἐχοοῤία τεῖδὶε Ἰπιογργείαταγ γεῖίκε. 
ΡΙατάγο 5 Ασοῇ]αὶ ο. χχχνὶ. καὶ σἂν 
ὑπὸ πραυμάτων τὸ σῶμα καταπεκομ- 
μένος. 

αὐτοῦ τὴν Ψυχὴν] Νυϊραϊαπη αὐτῷ 
εχ νεγῆοπε ΡΠ] ΡἢὨΪ, (αΠ14}. εἰ Ηδτγ- 
Ἰεΐδπο ἢ Όγο σογγεχῖς Πατρὶ πίοι. Ρε- 
709 αὐσῷ τεηεῖ 86], 

3. Τρόπαια μὴ») ἘΕπά, ΗἩαϊεηῇβ, 
(δῖ. μὲν οὖν. ῬΠΠΕΙΡΏ 5 Ζεαηΐο καὶ 
σπρόπαιω᾽ μὴν Ἰοα! ΠῈ εὲ νϑγι {Ἐ νι! ἀεί. 
ΨΜεγς ἀαΐεπη: φμθ ἱγοῤαα φημί αἰοηπ 
“ρεξίαϊ ποπ σα {οἰμη φποὶ υβαλμτῖ, ων 
ἠαῤεπάα ὑπι, “αὰ μοί ῥοίϊμς δε ϊανάο 
Ῥγονιόγμιί. 

ὅσα ἐστρατεύσατο) ϑίηρσαϊαβ οἷ 6Χ- 

Ρεάιοπ 65 Ὀ6]]1ο 85. 
ὅτι οὖκ ἤδελον] Οτβάο Χεπορῇοη- 

[6 πὶ ὅτε [οὐρῆῆςδ. Ἀδίροηάθπε Περο 
115, 488 χης [εέϊ, 2. ἔνάδα γε μὴν ἠϑέ- 
λησαν αὐτῷ---συνάψαι.. ϑεησεξης συμ- 
Φορώτερον εχ επιεηάαϊίοηα Βίερπαπὶ 
τεοερεγαπὶ ἩιοΠϊηἰοη εἴ σείετι εαϊ-- 
ἴοτεβ. Ψηοίαπι συμᾷφερώτερον ἰδηεὶ 
ετἴατη Οα6}ξ, 

4. ἑταίροις δὲ πρόϑυμος ὧν] ϑοτίρία- 
τ πὶ οὐά. νεῖ. ἑτέροις Εχ νεγῆοπς ΡΗΪ- 
1εΙρῃϊ, ΗδΙεπῇ εἰ (αῇῆδὶ, εἀϊίοπε εἰ 
Ἰῖθτο Π αι εῖαπο σογγαχῖς Ζεαπα. ΡΗΪ- 
Ἰε]ρΡἢ 5. νεγίϊς: κό αἰαογὶ ἀπίπο (ρος 
οὐ εχμεπαο οὐ εγωεηη ζέντος τλτίψιο το- 
σμαγιες ἀγηῖσος σοι ῥαγαγὶ, Ἰ)εϊηάς δὲ 
εχ εἀὰ, ΗΔ]. Οδῆδὶ. ἰπίεγαϊς Ζεαηε. 
Οοπίγα βϑιθρῃδηαβ οἴ οὰπὶ ε0 [ΘΟ ῃο]. 
ΘΟΥΓΙ ΚΕ Δ Ὡϊ : τσειδλομμένοις ἑταίροις τπαρή- 

ϑυμος. 8εὰ εχ Ἰοσο ΡΙατάτουὶ Δρεῖ. 
ἵν. δ΄ δέ φησιν ὃ Ἐξενοφῶν, ὅτι σῇ πατρίδι 
πειϑόμενος ἴσχυε πλεῖστον, ὥσσε πσοιεῖν 
δ βούλοιτο, ποιοῦσόν ἔσσι» 4υθπὶ ἅρρο- 
αἷς ετἴατα Ζεαπε, τοδὶ ἀραὶ  εἰκς, 
Ροῖ πεϑόμενος ἃροάοῇπ εχοιαϊἴς, 

Ὑ2 
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τοὺς Φίλους ἐκέκτητο' τοὺς δέ γε στρατιώτας ὥμω τῶεε- 

Θομένους καὶ φιλοῦντως αὐτὸν πωρέχε. Καί τοι πῶς 

ἂν ἰσιχυροτέρω γένοιτο φώλαγξ, ἢ διὼ τὸ μὲν πείϑεσϑαι 

εὔτωκτος οὖσω, διὼ δὲ τὸ φιλεῖν τὸν ἄρχοντω τοιστῶς 

δ παροῦσω; Τούς γε μὴν πολεμίους εἶχε ψέγειν μὲν οὐ 

δυναμένους, μισεῖν δὲ ἀνωγκωζαμένους. Τοὺς γὼρ συμ- 

μάχους ἀεὶ πλέον ἔχειν αὐτῶν ἐμηχανῶτο, ἐζωπατῶν μεν, 

ὅπου καιρὸς εἴη, φϑάνων δὲ, ὅπου τάχους δέοι, λήϑων δὲ, 

ὅπου τοῦτο συμφέροι, πάντω δὲ τἀναντίω τρὸς τοὺς πολε- 

6 μίους, ἢ πρὸς τοὺς Φίλους ἐπιτηδεύων. Καὶ γὰρ γυκτὶ 

μὲν ὅσώπερ ἡμέρων ἐχρήτο, ἡμέρο, δὲ ὕσωπερ νυκτὶ, πολ- 

λάκις ἄδηλος γιγνόμενος, ὅπου τε εἴη, καὶ ὅπου ἴοι, καὶ 

Ὁ, τι ποιήσοι. Ὥστε καὶ τὼ ἐχυρὼ ἀνώχυρω τοῖς ἐχθροῖς 

καδίστη, τὼ μὲν παριὼν, τῶ δὲ ὑπερβαίνων, τῷ δὲ κλέ-: 
ε νὰ ἣς 4 » ὮΝ «“ἶ ᾽ Ζ΄ »" 

Ἴπτων. Οπότε γέ μῆν πορεύοιτο, εἰδὼς, ὅτι ἐξείη τοις 
΄ὔ » 7 τ Ν 

πολεμίοις μάχεσθαι, ει βούλοιντο, συντετωγμένον μθὲν 
.“ ΕΥ̓ Ν Ψ. ς ὃς 2 "“-“ Ἂς « 

οὕτως γε τὸ στρατευμῶ, ὡς ὧν ἐπικουρεῖν μώλιστω εαυ-- 
Ψ ν᾽ ς ͵7 Ν “ἢ ΕΝ ΄ ς 

τω δύνωιτο, ἡσύχως δὲ, ὥσπερ ὧν τηωρϑδένος ή σωφρονε- 
7 ,7 3 Ὡ2 7 , 5 λ 

στάτη τυροίβαίνοι" νομίζων ἐν τῷ τοιούτῳ τό, τε ἄτρεμες, 
ΝΟ» κὰ ΓΜ, (} Ψ, ΝΎ; 

καὶ ὠνεκπληκτότωτον, Καὶ ὠϑορυβητότατον, καὶ ἀνώμαρ-- 

αυατὴ εχ Ρ] αἴᾶτγοῦ! πατγγαίίοπα σοη]]- 
σεῖο, [ξἀ τεαϊηίεργαγα ἤθη ἰΐσεῖ, [ε]- 
τὰν ἰδσαπο ἤρπα ἀρροίαϊ. Ἐδάεγη 
ἴεγε ἐεπίεπεία εἰς ἰζεγατη {εξὶ, 2. σᾶρ. 
Ψ|]. ὅχσι δυναπώσατος ὧν ἐν τῇ πόλει φα- 

νερὸς ἦν μάλιστα σοῖς νόμοις λαπρεύων. 

Ῥτροίθγεα εἰδὴ ἴθυτο ΠΊΕ ΠΊΌΓΟ σοὺς δέ 
γε στρατιώτας ἀεοῆϊε νϊἀεῖογ νου Πα 
ψΕῚ ργίϊοῖρί απη, νε]ατὶ συμπονῶν να] 
ἤτα]α, φαοά τείροπάεαι 1] πειθόμενος 
ἴῃ ρτῖπλο, ἀδϊπάδ πρόθυμος ὧν 'π αἸτατο. 

ἢ διὰ) Βιερῃδπαβ πηα]εῦαὶ ἢ ἡ διὰ. 
ΑΠεητίγεσ, ἢ εἴξι σοία φάλαγξ. ϑεη- 
τεπτία οαάθπ εἰς Ουτορ. υἱϊ. 1) 30. 

6. ἐχυρὰ] Νυἱξαίατη ἰσχυρὰ εχ εαά. 
ἨΔ]. Οαῆδὶ. Βιγ]. εἰ ᾿ἴδτο Ηδηεῖ. 
οὔτ ἩςΟΠΙπίοηο σοτγεχὶς Ζευπε, 
Βεϊηάς ἀνώχυρα ἀαπὶ ΨΥ εἰῆδηα, Ηυΐ- 
ΟΠἰπίοπίαηα, Βαςμίαπα εαἀϊτῖο, 485 

Ἰπηϊ αι εἰἰαπὶ ὙΥ εἰ κίαπα. ἀνόχυρα 
Ῥτθοία τ Ζααηδ, 4] ποη τηςπηϊπεγϑξ 
ἀνώμωλος, ἀνώμοτος, ἀνώνυμος, ἀνώδυνος 
εἴ Ππ.}}Π1ἃ οὰπῃ [ἰτογὰ  (οτὶρίδ. 

,. ἐξείη) ἙἘαάά4, Ηαϊεηΐ. (δὶ. ἐξίοι. 
ῬΒΠΕΙΡΠὰς ἴτεπη (ρίθης ἐο σοῖο (6 ἐ-- 
σγεβμνι, μὴ στη ἀοεδης πιαπες σογξεγε-: 
γεί. Οὐ]. ἐξήει ἀαῖ. 

συντεταγμένον) Απβιάεβ ΟΕ]. σὺν- 

σεταγμένως----ἑαυσοῖς δύναιντο, ΟΕΙΕ, 
ΠΕ Χεπορποητῖὶς δα ὰεη5. μὲν οτηϊ- 
τἰτ. Ῥοῖδα προβαίνει εἀά. νεῖτ. ἐχοερία 
(δῆλδ!. 

καὶ ἀνεκπληκτότατον)] ΜΝ εἰῆκε [οτὶ- 
Ῥίμπι τπηδίεραὶ καὶ σὸ ἀνέκσληκτον εἴ 
οεἴεσα, δὰϊ τό σε ἀσρεμέστατον καὶ ἀν- 
ἐκσλ. Θυϊά ἢ ἀϊοαπηὰβ Τὰρετ]ατῖναπι 
τηοάατη νοσδΌ}} ἀτρεμὲς αἴὰ ποη ἔὰ- 
1{{π ἐγεφυδηίαζατγηῃ ἢ - 

"» 



ΟἌΡ. ΥΠ.᾿ 279 
ἐλ Ζ΄ ἢ " 

τητότωτον, καὶ δυσεπιβουλευτότατον εἰγωϊ!. Τουγώρουν τοι- 8 
“ »" »" Ἃ ᾿: Ἂ .Ἷ ἊἝ -“ Ν ͵΄7ὕ 

αὐτῶ τῦοίων τοῖς μὲν πολεμίοις θείγος ἥν, τοις δὲ φίλοις 
͵7 Ν « 3 7 «“ 3 7 Ν 

ϑάρσος καὶ ρωμήν ἐνεποίει. Ὥστε «κατα(θρόνητος μεν 
᾿ῬΎΝ τὰ » ἐ 3 7΄ ἄπ ες ἃ “Μ »"» 

υπο τῶν ἐχι ρῶν διετέλεσεν, ἀφήμιος δὲ υπο τῶν ὥολίτων, 
327 Ἀπ τς αὶ » ν᾿ 7 Ὰ Ν 

ὠμεέμστος δὲ ὑπὸ τῶν Φίλων, πολυεραστότωτος δὲ καὶ 
Ω ἘΝ 7 3 " 

πολυεπωινετωτατος ὑπὸ πάντων ἀνθ᾽ θωστῶν . 

ΟΑΡΊΤΓΙΨΙΙ 
.“ Ν τ νος .-ν 
ὩΣ γε μὴν φιλόπολις ἥν, καθ᾽ ἕν μὲν ἕκαστον μώ-} 

Ν ΕΝ ΕἾ 7 ᾽ :, ἢ ᾽ς Ἂλ Ψ »“" 

κρὸν ὧν εἰη Ὑρώφειν' οἴομνωι γὰρ οὐδὲν εἶνωι τῶν τεπραγ- 
΄ Βαλα, ὦ ΕἸ » “ 7 ς "5. 3 

μένων αὐτῷ, ὁ, τι οὐκ εἰς τοῦτο συντείνει. Ὡς δ᾽ ἐν βρα- 
-»- 5» »“" τ 2 νς “ 5 ε 

χε! εἰπεῖν, ἅπαντες ἐπιστώμεθϑω, ὅτι ᾿Αγησίλαος, ὅπου 
᾽7 Ν ͵΄͵ ΕῚ ᾿; 5 ͵ὕ ς , » 7 

φετο τήν πατρίδα ὠφελήσειν, οὐ πόνων υῷιετο, οὐ κινδύνων 
3 3 7 3 7ὕ Ε »"» ᾽ »“» 

ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο, οὐ σῶμα, οὐ γήρως 
3 ͵ὔ 3 ἢ - 3 -“ -“᾿ 9 

προὐφασίζετο᾽ ἀλλὰ καὶ βασιλέως ἀγαϑοῦ τοῦτο ἔργον 
3 Ν ἊἉ ΕῚ ᾿᾿ « -»" » ἊΣ - 

ἐνόμιζε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς πλέστω ὠγωϑὰ ποιεῖν. 
᾿ "»“ » 7 » 7 

Ἔν τοῖς μεγίστοις δὲ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καὶ τόδεο 
-. ἜΝ “ ἘΠ ΤΩ Τ᾽ ΄ ὩΣ ᾽ » ͵΄ 

ἐγὼ τίθημι αὐτοῦ, ὅτι δυνατώτατος ὧν ἐν τὴ πόλει, φα- 
ν  Σ 7, » ΄ 7 δ οὶ εν .. Ζ 

γερὸς ἥν μάλιστω τόϊς νόμοις λωτρεύων. Τίς γὰρ ὧν η ἐ- 
Ε -»" ες τὸ Ν ἊΡ ͵ ΒΓ 3 

λησεν ἀπειϑ εἰν, ὁρῶν τὸν βασιλέα πειθόμενον ; τίς δι ἂν 

ἡγούμενος μειονεκτεῖν, νεώτερόν τι ἐπεχείρησε σοιεῖν, εἰδὼς 
΄ ξ Ν » ΄ ᾿ 

τὸν βασιλέα νομίμως καὶ τὸ κρατέϊσϑαι φέροντω; Ὃς 8 
Ἢ ὶ Ἧς ͵ὕ - τϑ , “ ἣν Ν 

καὶ πρὸς τοὺς διαφόρους ἐν τῇ πόλει, ὥσπερ τὐατὴρ πρὸς 

8. φίλοις] Ταπιῖπα οὐπὶ ΠΊΔΓσ ΠΕ ποπάμπι ΓΕΡΕΙΪ. 
Βίερῃ. φιλίοις ἀαῖ, Οαρ. ΥἼ1, 1. τὴν πατρίδα) [1ἰθ6Γ 

τοολυεπαινετώτατος) ΑἸά. Ταπῖ, το- διε ΠῸ5 τι αἀάϊτατῃ Παδεῖ, 
λυεπαινώτατος, αυ0ἀ ἴῃ τυολυεπαινότα- σῶμα) Νέεροβ οἂρ- ν]]]. παρ εἰ ,|4- 
σος τηυϊαταηϊ τοοεηίίοτεβ. Θυρα γερο ἡμγα γμὶῤ ἀμημϊ, ΕἸ σογρονε ἐχῖσμο, Εἴ 
Ἡαϊεπῆς, σαῆαὶ. εἰ εχ Ηδτηείαπο 11- οἰαμαίμς αἰΐεγο ῥεάε. Ἰπθγπχατη οοΓΡ 
Ότο ἀςαϊς Ηυτοπίηίομ, οαπὶ αὰο ἕδοϊς δτγραΐτ Πῖο Ἰοουβ. 
Ουεἰτ, σοηίγα ἀπαϊορίαπι ρεοσᾶγε αἱΐ 2. νομίμως) ηὐο δῃΐτηο, ὑμ 
Ζεαπε. Οαϊ ΝΥ εἶκε ορροηὶς πολυέρα- νοϊμηῖ. 
στος, πολυδάκρυτος, πολυγύμναστος, πο- 3. διαφόρου) Ὧδε ΠὶΞ5 
λυϑρούλλησος, πολύευκτος εἰ Ππλ Πα αὶ Ρ]τάτοπὺ5 Αρθῆ]αὶ ὦ 
Ρεγίεέεϊο ρμαήῆνο ἀετίναία νοραῦθυϊα, Ἀρορβίπερτη. [800 
405. ποῆ σοηνεηϊιηϊ οὐπὴ νοσαῦ]Ο νεθὶβ νἱτὶοίᾳ. 
πολνιπαίνετος, ουἱ ἢπλὶς οαυϊάρη) 

ΠΑΝ 

ὦ 
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παῖδας, προσεφέρετο" ἐλοιδορεῖτο μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἁμαρ-" 
͵ ἌΝ Π 7 » Ε Ν 7 7 ᾽ 

τήμασι, ἐτιμῶ δ ». εἰτε κωλον πράσσοιέν, παρίστωτο δ, 
“7 ἣν ͵7 » Ν Ὰ 5 « ᾿ 

εἰτις συμῴῷορο, συμβαίνοι, ἐχιϑρὲν μεν οὐδένω, ἡγουμενος 

«πΤολιτήν, ἐπαινεῖν δὲ πάντας ἐθέλων, σώζεσθαι δὲ πάν- 

τὰς κέρδος νομίζων, ζμμίαν δὲ τιϑεὶς, εἰ καὶ ὃ μικροῦ 
“ἶ ΡΣ 7, Ε 3. 3 -“ 7 5 “ δ 

ἄξιος ὠ πόλοιτο εἰ ὃ ἐν τοις γομνοίς ἡρέμουντες διωμένοιεν," 

νὰ ὩΣ » 7Ζ Χ » »} Ν ͵ 

δηλος ἥν εὐδωίμονω μεν αἰεὶ ἔσεσθαι τήν πατρίδα, λογι- 
, » Ἂς Ν ͵ « « « » 

μενος, ἰσχυρῶν δὲ τότε, ὁοτῶν οἱ Βλλήνες σωφρονωσιν. 
ψ Ν ε διῶ τῇ 3, ΄ εἶ 

4 γε μὴν ὧὖ κῶλον Ελληνω ὄντω Φιλελλήνω εἰναι» τίνα 
ν ““ἷ 57 Ν ἈΝ γΣ ΕἸ » ΄ .« »“-7ἷ7ὥ 9 

τίς εἶδεν ἄλλον στρωτήγον, ἡ πόλιν οὐκ εϑέλοντα δέρειν, 
ε » Ψ ἈΝ Ν ς Ν “" ΕΥ 

οτῶν οιἥτῶι πορϑήσειν, ή συμιῴοραν νομίζοντω το νέκῶν εν 

ὅτῷ πρὸς Ἑλληνας πολέμῳ ; 
τ -“ ͵ " , 

Εκεινος τοίνυν, ὡγὙγελιάς 
Ὰ ΕΙ ͵ 3. ἣν « ᾽ “ » 7) δ Ε] Ν. Ν᾿ 

μὲν ἐλϑούσης οὐὑτῳ, ὡς ἐν τῇ ἐν Κορίνθῳ μώχη ὁκτω μεν 
2 ᾿Ν Ν 7 “ μ , "»"» 

Λακεδαιμονίων, εγγυς δὲ μυρίοι τῶν τολεμείῶν τεϑναῖεν, 

οὐκ. ἐφησϑ εἰς φανερὸς ἐγένετο, ἀλλ᾽ εἶπεν ὥρω, ᾧεῦ, ὦ 
ἙᾺ 

ον « 7ὔ ε "»-"Ὃ 7 ε τ -»Ὕ» -“ 

Ἕλλας, οσπτὸτε οι νὺν τεθνηκότες ἱκωνοὶ σῶν ζῶντες νέκῶν 

δ μαχόμενοι πάντας τοὺς βαρβάρους. Κορινάδίων γε μὴν 
» ͵΄͵ ͵, .“ » -“» ΕῚ -“» « 7 

τῶν ᾧευγόντων λεγόντων, οτί ἐνδὲδοῖτο αὐτοῖς ἡ πόλις, καὶ 

σωφρονῶσιν] [ὔϊ νῖτεϑ5 {85 ἃ τη ας 5 
ἐπὶ γαϊοιἰς τγαηῇαταβ. σοπνετίεγε σοη- 
{τἃ σοτη ΠῚ ΠΘηῚ ὨοίϊΕΙῊ, γΓερῈ ΠΏ ΠΕΠ1- 
ΡΕ Ρετγίδτγῃ ΠΊ. 

4. αὖ καλὸν] ΑἸάϊπα εἰ 7Τυητίηα 
καλὸν Οταϊτὰπῖν, Εἴ ΡΓῸ τὸ νικᾷν ἀδηΐ 

ΜΕΝ παν, 
τον “Ζώνον, 

5. ἐν Κορίνθῳ) Ρτεροἤιϊοπεη ο- 
ταϊεῖς (σα! . νεῦῖθα ἰϊεπη στῶν τσολε- 
μίων οαπὶ εαή. νεῖ. η18θ εχ νογοπα 
ῬΒΊΕΙΡΏΙ, ΡΙαίάγομο, εκ Ηε]]επίοὶβ 
οατῇ Τιδοποϊανῖο εἰ ϑίερῃαηο τεπίταϊε 
Ηυτοπὶπίοη ευπιηὰα ἐεοατὶ εἀϊίοτεβ. 
δεά νυϊρο Ἰεσαπίαγ ἢοο οτάϊπε : ἐγ- 
γὺς δὲ τῶν πολεμίων μύριοι, ἡετ πγὰ- 
ἴανὶς ΥΥ εΚα. ἔσσε Ρε(οἰαπβ Ρ. 1173: 
εχ ἢ. 1. Παῦθεὶ ἐγγὺς δὲ μυρίων τεθνᾶσι 
σῶν τοολεμείων. δ ΠΌΓΊΘΙΟ ΟΟΟΙΟΓὰ πὶ 
εχ αττάαὰς ρᾶτίο αἰ ΠξτΙθ ἢ ἐ65 Γοτῖρίο- 
ΤῈ5 νᾶτῖδ σοηο ! αγα σοηδηίυγ ΠΤ ηΐἴοτ- 
Ῥτείας ϑεὰ πὶο ἰοσὰβ ποῆ εἶ ἀρὰ 
δὰ εἂπὶ φυφ]! οπεῖὴ ἀρ τα πάδτη. 

ὦ Ἑλλὰς) ΡῬΙυτατομυβ Αϑϑῆ]αὶ σὰρ. 

χνὶ. φεῦ τῆς Ἑλλάδος, ἔφη, ποσούχους 
ἄνδρας ἀπολωλεκυίας ὑφ᾽ αὑτῆς, ὅσοι 

ζῶντες ἐδύναντο νικᾷν ὁμοῦ σύμιαντας 

φοὺς βαρβάρου: μαχόμενοι. ΝΝΕρΡΟΒ Πᾶρ. 
ν. μι σον γα! ΑἹ γογίμπασι Ονα- 
εἶα, φιοα απ τημ 11 α {6 ΟἹ ξ]1 αὐτο ἀα- 
σενμανίογμηε σοποὶ επί : πάη 11|4 
"μμάϊτο, αὶ Καπα ππεῆς ἐε!, Ογαοῖς 
μῤῥίἐοιμην Ῥεν ας ἄαγε ῥοϊμῖ{7. ᾿ 

τοὺς βαρβάρους) ΑΔΑὐτισαϊαπὶ εχ 
(ΕἸ. δἥα!αϊ. 

6. ἐνδιδοῖτο] Ὠδ6 φτοάϊιϊοπε ἔαρτα 
ξαϊς δεῖαπι ᾿ἰ. τὰ. Νέροβ ἢ. 1. ἴἴὰ νετγ- 
τ: 1ενε σιπ αἀτενμανῖος ἱπτα τπρηΐα 
σοαρι 721, εἰ πὶ (ον λμηι οῤῥώσπα- 
γεΐ, γι ἐμ1 λογ αν μμν,) περατοῖ Ἰὰ {μα 
αἰνγίμί σου πῖνε. δὲ ΦΡΙΗ ΦΜΤΗ 68, 
εἰϊοὶ!, φῦ αα οἤοίμπι ῥεσσανίες γεν 
ΠΟ εΥοΥ, 70} σῊΣ μγόες γιοὐὶ  ξέηιας ἐσε-- 
ῥώρηανεῖ σναοα. Νανη Λ ἱπφιεῖ, δος 
ἐκβέπσιενε ϑομεντημς, φιὶ ποὐϊ ομη αα- 
σενβὰς ῥαγόαγος “ον, τοιοῦ ἱΡδ πος 
ἐαῥωρηανεν νης ἀἐ δὶς φωϊοφρεπεῖδως, Θμὸ 
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μηχανὰς ἐπιδεικνύντων, αἷς πάντες ἤλπιζον ἐλεῖν τὼ 
τείχη, οὐκ ἤθελε προσβάλλειν, λέγων, ὅτι οὐκ ἀνδρωπο- 

διᾷσϑαι δέοι “Ἑλληνίδας πόλεις, ἀλλὰ σωφρονίζειν. Εἰ 

δὲ τοὺς βεμανμεμνώτῶν; ἔφη, ἡμῶν αὐτῶν ὠφανιοῦμεν, ἀχα 

χρὴ, μὴ οὐδ᾽ ἔχωμεν μεθ᾽ ὅτου τῶν βαρβάρων ἘΥΎΕῚ 

μεν. 

πάλαι ἐξεστρώτευσεν ἃ ως δουλωσόμενος τὴν Ἑλλάδα, καὶ 

Εἰ δὲ αὖ κωλὸν καὶ μισοπέρσην εἶναι, ὅτι καὶ ὁ 7 

. ἃ » “" 7 ὅδ" ἃ ’, Ν “ 

ο γυν συμμάχει μὲν τούτοις, μεϑ οποτερὼν ὧν οἴηται 
-΄ ὌΝ δ ἣν 

μείζω βλώψοιν, δωρεῖτωι δ ἐκείνοις, οὃς ἂν νομιίζι λω- 
͵ "»"»" Ν ΄ς “ ͵ὕ ᾿ : Ἃ 

βόντας ὥλειστο κώκὼ τοὺς Ἑλλήνας τασοιήσειν, εἰρήνην δὲ 
7 ᾽ -Ἔ ΟΝ Ε Ὧν 7 4 ε "»“ " ΄ 

συμπρώῶττει, εζ ἧς ὧν ἡγήτωι μώλιστ ὧν ἡμῶς ὡλλήλοις 
΄ ς- “ Ν “ « -“ ΕἾ ͵ 

πολεμήσειν, ὁρωσι μὲν οὖν ὥπαντες ταὺυτοῖ ἐπεμελήθη 
ν 7 32 Ἂς ΕἸ ͵7 ΟὝΥΥ, “ 

δὲ τίς ἄλλος ττώποτε πλὴν Ἀροραμ ἡ ὅπως τι Φῦλον 
Ἄν γἢν 

ἀποστήσετωι τοῦ Πέρσοὺ, ἡ ὅπως τὸ ὠποστὰν Ἠὴ ὠἀπόλη- 

τῶι, ἢ τὸ παράπαν, ὡς καὶ βασιλεὺς κακὰ ἔχων μὴ 
7 ἜΜ Ἢ 7ὕ ΄ ὰ Ἢ 

δύνηται τοις Ελλησι πρωγματῶ παρεχϑείν ; ὃς καὶ πολε- 
»ν ὋὉ 7 Ν « - » »“ 

μουσής τῆς πατρίδος τρὸς ἙΕλληνως, ὁμως τοῦ κοινοῦ 
5» "» “ τ Ὕ » ΄͵ ᾽ Ὅν ΄ -“ἤ 

ἀγαϑοῦ τῇ Ἑλλάδι οὐκ ἠμέλησεν, ἀλλ᾽ ἐξέπλευσεν, ὅ, τι 
ΚΑ, ν “ ν ΄ 

δύναιτο κακὸν τσοιήσων τὸν βάρβαρον. 

αν, ᾿ὦ οὐ ε ϑϑλ ἡ ἢ ἐν 

ΑΛΛΑ μὴν ἄξιόν γε αὐτοῦ καὶ τὸ εὔχαρι μὴ σιωπᾶ- »- 

7αξῖο βηε ποροιῖο, φέσι ψοἰμεγίπὶ, πος 
ὀῤῥγιπιενιέ. 

ὁρᾷν χρὴ] Ηθφο ἃ ρτατητηδίϊοο αυο- 
Ρίαπι δάάϊτα εὔδ (αἰρισαίαγ ΥΥ εἶκε. 
Ῥεϊπάςε ἕξομεν ἀας ΗαπΠεΐαπαβ ᾿ἰὈ6γ, 
αποά περᾶϊ τεξὶε Ἰαπρὶ οὰπὶ μὴ οὐ 
Ζέυπα. ϑεά ἰπ Ογτορ. ΤΠ 1, 27. ορ- 
τίπαὶ ΠῚ] Βαθεηῖ ὃ ὅρα μὴ ἅμα τε εὖ πο- 
ἤσεις----νομειοῦσί σε--οῦρα μὴ ----δεήσει σςΞς. 

7. Εἰ δ᾽ αὖ ὖ καλὸν] ϑίορθαπυβ οοπ- 
ἡεοοσγαῖ: Εἴη δ᾽ ἄν καλὸν, 4αοά τᾶ [ε- 
αυεπίϊα 'π δροάοῆῇ ὁρῶσι μὲν οὖν ἅπαν- 
σες ταῦτα τε] οοπνεηῖτα ρυϊαθδῖ. 
Ζευπε εἰ ἰπϊτῖο ροπίατῃ, εἢπξ ΡτῸ ὅτι 

τηοπεῖ. 

ὃ πάλαι--- νῦν] Χεῖχεβ, Ατίαχογ- 
Χαβ ; ̓ητο Πρ ὁ σάλαι Πέρσης, ὃ νῦν 

Πέρσης. ἴπη Ουεϊῇ, εἰ συῤεα χιεῖν ἐν. 

Ιάῴθεπὶ ἀεϊπάς συμπρώτσειν ἀαι οαπι. 
εἀά. νετι. 

σὴν Ἑλλάδα) Ηξοο νεῖ ἐχ εἠά. 
Ηα]επῆ, Ομῆδ!. Βγν]. ῬΏΠ]ΕΙΡΏΙ νεγ- 
ἤοπα, ᾿ἰῦτο ΗαπΠείδηο εἰ σαεἰ ξ, τεῇϊ- 
ταῖς Η ςΟΠΙ ηΐοη. 

σι φῦλον) Ηδτείαπαϑβ ᾿ἰ θεῖ Φυλόν τι 
ἀαῖ, 

δύνηται] Ἑάϊτο Ἡαϊςηῆς εἰ βαβι; 
δυνήσεται. 
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9. ὃ Έ ε ὕ ᾿Ν “ 7 δὲ δ ΄ 

σιλωι" ᾧ γε ὑπαρχούσης μὲν τιμής, πωρούσης δὲ θυνά-" 
Ν Ἁ , 7 ᾽ 2 

μεως, τυρὸς δὲ τούτοις βασιλείως, καὶ ταύτης οὐκ ἐπι- 
΄ ΕΙ ᾿ 3 ΄ Ν ᾿ 7 

βουλευομένης, ἀλλ᾽ ἀγωπωμένης, τὸ μὲν μεγώλαυχον 
Βὴλ ΥραΣ « ὥλοχς ἀν μἱδλ 

οὐκ ἂν εἶδέ τις, τὸ δὲ φιλόστοργον καὶ ϑεραπευτικὸν τῶν 
Ἂς » ΧΩ "»" 

2 φίλων καὶ μὴ ᾧζιτῶν κατενόησεν ἄν. Καὶ μὴν μετεῖχε 
ΑΝ ὦ »" 7 ν -“ ξ 

μὲν ἥδιστω παιδικῶν λόγων, συνεσπούδωζε δὲ πᾶν, ὅ, τι 
» Ἂς Ν Ν 3 “, 3 

δέοι φίλοις. Διὼ δὲ τὸ εὔελπις, καὶ εὔϑυμος, καὶ ἀεὶ 
« δ ζ᾿ ς ᾽ Ν - ᾿ς 
ἱλωρὸς εἶναι, πολλοὺς ἐποίεε μὴ τοῦ διωπράξασϑαί τι 

“ ἢ 5 ἮΝ ἰοὺ ᾿ 7 

μόνον ἐνεκὼ πλησιάζειν, ὠλλὼ καὶ τοῦ ἥδιον διημερεύειν. 
.“ ΩΣ “ "»“ .«“ Ῥω γὰ -“᾿ 

Ηκιστω δι ὧν δῖος μεγωληγορέιν, ὁμὼς τῶν ἐπωίϊνοῦντων 
ε ἣν ΕῚ Ν , ς Ζ 7 ς ἊΧ » 

αὑτοὺς οὐ βωρέως ἤκουεν, ἡγούμενος βλάπτειν οὐδὲν αὐ- 
Ν ε » "7 Ε Ἂς 5 ς 

ϑ τοὺς, ὑπισχνέσιθαι δὲ ἄνδρας ἀγωϑθοὺς ἔσεσιϑαι. ᾿Αλλὼ 

μὴν καὶ τῇ μεγωλογνωμοσύνη γε ὡς εὐκωίρως ἔχρητο, οὐ 
᾿ , »“Ὕ ἯΙ τον ἄρ Ἂ, 

παρωλείπτεον. Εκεινος γαρ, ὁτ ἡλϑεν ὠὐυτῷῶ ἐπιστολή 
Ἂς. ΄ ἃ ε Ἂς »" 

παρὼ βασιλέως, ἣν ὁ μετὼ Καλλίω τοῦ Λακεδωιμονίου 
΄ “7 εν 7 Ν 7 ΕῚ »Ἥ 7 

Πέρσης ἤνεγκε ταερὶ ξενίας τε καὶ φιλίας αὐτοῦ, ταύτην 

ΟΡ. Ψ1Π. τ. παρούσης} [τὰ Ἠαΐεη- 
ἢ εἀἰτῖο, (αὶ. οοηίγα ΑἸάΐπα, }ὰπ- 
τῖπα ὑπαρχούσης τηλ]Ε τερεϊαπί. 

2. παιδικῶν λόγων) ϑεγηοπες φμαῖες 
αὖ α»παηέϊδης λαδεημν, σγαίοβ εὐ ἦπ- 
»παηηίαίς ῥίσπὶ, απ ἊΝ εἰπκῖο. Ηυΐ- 
ΟΠ ΠίοηΟ μέγηλοσῖες ῥμογείεμι μη ῤἐοιία- 
7ετη ῥγὰε [5 γέγεηίες, Οοηῖτα Ζειπε οΧχ 
ορροῆτο νψεῖῦο συνεσπούδαζε ατραεθραῖ 
Ἐἤξ γοσος; απδπὶ εαυϊάεπη {ἘαΌΟγ. 
ΨΥ εΙΚΙΙ ἱπιεγργειατ!οπετη ΡΟ ]8. ἢτ- 
ΤΊΔΙΕ 6χ παγγαίίοηα Ρ] αἴάγοῃὶ ΔροῇΪ]αὶ 
σᾶρΡ. Χχ. 0Ὁ᾽] ἀε Αρεῆροϊ!, αἰΐεγο τεβα 
7απίοτο, εἷ οὰπὶ Αρεῆϊαο νεγίδητε : 
εἰδὼς οὖν ἔνοχον ὄντα τοῖς ἐρωτικοῖς» ὧσ- 

περ ἦν αὐσὸς, ἀεί σινος ὑπῆρχε λόγου 
τυρὶ τῶν ἐν ὥρᾳ, καὶ προῆγε τὸν νεανί- 
σκον εἰς ταὐτὸ, καὶ συνήρα καὶ συνέπρατ- 
τε. ΘυδπΠῚ {ετῖο, ἱπιο απ έϊε Ρ ΘΓΟΓΙΓῚ 
ἈΤΠΟΥΕ5 1 ἀσεάςοπηοπα εἰ πὶ ΡΌ]ος 
ἐγαξια θα πῖαγ, οοπῆϊαϊ δϑτερῖο οοο 3 - 
Ἰϊδπὶ Ν. Η. [Π|. το. 510 'ἴπ Ουτορ. ἷ. 4» 
27. εἰ παιδικὸς λόγος πιατταῖϊο 4 ἀϊ1- 
οεῇῃι ἀποταπη ἀτπδητὶ τη. 

ἤκουεν) π᾿ Οπε]ξ, ἃ ῥτγὶπηᾶ τῇδ Πα 
ἤκουσεν (οτὶ ρίαι πὶ οχίαϊ. 

ὑπσισχνιῖσϑα) ἘΒεβῖνα ταῖϊο, 408 

ΒυπΊαποβ εἴ οοπηπηοάοβ Αρεῆϊαὶ τηο- 
ΓΕ5 ἐργαβίε οἤεπαϊε, Γεὰ [π᾿ πη ε15 [8] - 
Ιαχ, αὐ τεξξς δάγτηομπαϊ ΝΥ εἴῆκζε. Οείε- 
Τὰ ψοῖῦα αὑτοὺς οὐ βαρέω-----οὐδὲν ἴῃ 

εαά. νεῖτε. εχοιάδγαῃηϊ, 
3. Καλλία---αὐσοῦ}) ῬΒΠΕΙρΠ 5 ἴα 

Τοτρία πὶ ποπηθη νεῖ, αἴ ΒίερΠᾶπιβ 
Τοτὶρία πη νο αἷς ρτοὸ Καλλέα, ηυοά εἴ 
εἴπῃ ἴῃ Οπδ], αυἱ ἀεῖπάςε αὐτῷ ἄαῖτ 
οατῃ εἀά, νεῖξ. ποη ἱπερίαπη. Ὅδε- 
τετὰτα Ὦσππο ἰοσαπὶ εχοεγρῆς ΡΙα- 
ἴαγοπ5. ἴῃ Αρορπίπερτη. Γοοηϊοὶβ 
Ρ. 188. ἐπιστολῆς δ᾽ αὐτῷ παρὰνποῦ 
Περσῶν βασιλέως κομισϑείσης, τῆς εἰρή- 
γῆς γενομένης», ἣν ὁ μετὰ Καλλίου ποῦ 

Λακεδαιμονίου Ἱπέρσης ἤνεγκε, περὶ ξενίας 
καὶ φιλίας, οὐκ ἔλαβεν, εἰπὼν ἀπαγγεῖ- 
λαι βασιλεῖ, ὡς ἰδίᾳ μὲν πρὸς αὐτὸν οὐδὲν. 
δέοι ἐπιστολὰς πέμπειν, ἤν δὲ φίλος τῇ 
Λακεδαΐμον, καὶ τῇ Ἑλλάδ, εὔνους ὧν 

φαίΐνησαι, ὅσ, καὶ αὐτὸς Φίλος αὐτῷ κατὰ 

κράπος ἔσοιτο. ἐὰν μέντοι ἐπιβουλεύων ὧ- 

λίσκηται, μηδ᾽ ἄν πάνυ πολλὰς δέχωμαι 
ἐπιστολὰς, σπιστενέσω φίλον με ἕξειν. 
ΟΠ] ατὰ ἤσπο ποπηϊπαηξς ΗΕ]! πίε 
ἵν. 17.156. εἴ ΡοἸΪγεῆυξ. 



Οὐ Ρ.» ΧΙ 483 
Ἁ 3. -" Ἃ ΄ “ »“7᾽ 

μὲν οὐκ ἐδέξατο, τω δὲ φέροντι εἰπεν, ἀπαγγέϊλαι βα- 
»“ὦ» ε δι, Ν Ν ὍΝ ὑδὲ δέ, 3 ν᾿, ἢ ΄ 

σιλέι, ὡς ἰδίου μὲν τορὸς αὐτὸν οὐδὲν δέοι ἐπιστολὼς πέμ- 
Ἂ ᾽ν -“ -“ 

Ἣν δὲ φίλος τῇ Λακεδαίμονι καὶ τὴ Ἑλλάδι 
37) Ὰ Ψ .«“ ἢ Ν ἀν, ͵ ὍΝ » 

εὔνους ὧν ᾧαίνητωι, ὅτι καὶ αὐτὸς Φίλος ἀνὰ κράτος 

σειν. 

αὐτῷ ἔσοιτο᾽ ἣν μέντοι, ἔφη, ἐπιβουλεύων ἁλίσκηται, 

μηδι,, ἂν πάνυ πολλὰς ἐπιστολὼς δέχωμαι, φίλον ἐξειν 

μὲ οἰέσϑω. Ἐγὼ οὖν καὶ τοῦτο ἐπαινῶ ᾿Αγησιλάου, τὸ, 4 
πρὸς τὸ ἀρέσκειν τοῖς Ἑλλησιν, ὑπεριδεῖν τὴν βασιλέως 

ξενίαν. ἴλγαμωαι δὲ κοἰ κεῖνο, ὅτι οὐχ, ὁπότερος πλείω τε 

χρήμωτω ἔχοι, καὶ πλειόνων ἄρχοι, τούτῳ ἡγήσατο μεέϊον 

φρονητέον εἶνωι, ἀλλ᾽ ὁπότερος αὐτός τε ἀμείνων εἴη, καὶ 

ἀμεινόνων ἡγῶτο. Ἐπαινῶ δὲ κρῤκεῖνο τῆς προνοίοις αὖ- 5 

τοῦ, ὅτι νομίζων ἀγωϑθὸν τῇ Ἑλλάδι, ἀφίστασθαι τοῦ 

βασιλέως ὡς πλείστους σατρώπας, οὐκ ἐκρατήϑη οὔθ᾽ 

ὑπὸ δώρων, οὔϑ᾽ ὑπὸ τῆς βασιλέως ῥώμης, ἐθελήσαντος 

ξενωθήνωι αὐτῷ, ὠλλ᾽ ἐφυλάξατο μὴ ἄπιστος γενέσϑαι 

τοῖς ἀφίστασϑωι βουλομένοις. ἜἘκεῖνό γε μὴν αὐτοῦ τίς 6 

οὐκ ἂν ἀγασθείη; ὁ μὲν γὰρ Πέρσης, νομίζων, ἣν χρή- 

ματώ πλέϊστω ἔχη, πάνθ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιήσεσθαι, διὼ 

τοῦτο πῶν μὲν τὸ ἐν ἀνθρώποις χρυσίον, πᾶν δὲ τὸ ἀργύ-- 

ρίον, πάντω δὲ τὰ πολυτελέστωτω ἐπειρῶτο τρὸς ἑαυτὸν 

.4: Ἐγὼ οὖν] Βα ΡΙΘΟΥ ἔα! ἔς ᾿Εγὼ 

μὲν οὖν, ρτορίετ Πίαϊαπ,. 
ἔχιοι----ἄρχοι] ἴτὰ νυϊραίατα ἔχει-τ- 

ἄρχει, σοττεχὶς Ὑ͵εΠΚα. ἔχοι εχίαΐ εἴ- 
ἴάτα ἴῃ ΠΠπρτ. εὐϊτίοπα. ϑεαϊγ [τὰ : 
εἴη--εὴγοῖσο. 

σούτῳ] Τὰ Ἠα]εηῆβ, (δῆδὶ). Βτυ]. 
ϑιερῇ. ες. δπιφαίοσες οὐπὶ Οαεῖῇ, 
ἀαθαηὶ τοῦτο. 

5. ἀγαϑὸν] ΑἸάϊπ4, ΕἸοτεηῖ. ϑίερῃ. 
Ρτσηα συγ Οὑε]Ὁ, δἀάυηὶ τοὺς, ηυοάᾶ 
ἴῃ τὸ τηυζατὶ νο] αἷς Ζειπα. 

ἐϑελήσαντος) 1τὰ ἩατοΟὨΙπίοθη νὰ]- 
ξαΐυτη ἐθελήσας σοττεχῖῖ, φυοά ἵεη- 
πῇ σοτητηοάυτη οπ ἤπαῦεὶ Ὦίο, 
αὐυδησυδτῃ γεἰῆζα τηδ]ογετὰ αἰ] η- 
ξϊϊοηῖβ ποῖδτη ἀρροίυϊϊ. ουτὰ ψυ]ρὸ 

οΟΠΊΠΊΔ ΡοΟΠίαπι τερετ ει, Ἐξ {εη- 
ἰεητα ᾿ρία αυϊά ἱρῇ ν]᾽άδγθίασ, ποι 
ἀϊχῖτ, (είοσα πὶ δος ἔμ! ΟΠΊΠΙ ΠῚ 
ΤῊ ΧΙ ΙΒ ΠΟΧᾶ, ΟὈΔΠῚ ᾿Τηρεγο τερὶς 
Ῥεγίαγαπι ἱπίυ] Αρεῆ]αὶ ἐχρεάϊτϊο ἰπ 
Αῇδπη, αυδραὰε Ρῥδυ]ατὶ πὶ αἰ ΠΠ ἃ }5. δε 
Τεα!ἰοηἰ θὰ 5 [γα ρᾶταγη τοίατη τὰ τθ8- 
νῖῦ τὰ, υὐ ΑἸεχαπάογ ῬΠΠΠΡΡΙ ποῦ 
ἴάτη τηδρηἶθ ΟΟΡ᾿Ϊ5 ορὰβ Παδετγεῖ, αἱ 
ἐνεσίεγες. 

6. τᾶν μὲν τὸ ἐν ἀνϑρώποις} Ογτορ. 
1 ΣΟ ἘΣ οὐδὲν ἀνισώσπερον νομίζω σῶν ἐν 
ἀνθρώποις εἶναι. Μεπιοταθ. 1.) 
καλὸν εἴπερ σι καὶ ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώ. 

ποις. ΟΥ, ᾿τθϊάεπὶ ἵϊ, 3, 14. 11, 6, 39. 
τὰς ἐξ ἀνθρώπων πληγὰς εξ ἴῃ ΖΕ] πο 
ἀξ δῃϊγηδ θυ. 
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ἀϑροίᾷεν. 
ν Ἂς » 3 ΄ -“ ᾿ -αυ 

7 τούτων μηδενὸς προσδεῖσθαι. Ἐὶ δέ τις ταῦτα ἀπιστεῖν 

Π ΘῈ .“ὔ ᾽ , Ν 5’ 2. 
Ο δέ οὕτως ἀντεσ κευάσωτο τὸν οἱδίον, ὠστέ. 

ἰδέτω μὲν, οἴω οἰκία ἥρκει αὐτῷ, ϑεάσϑω δὲ τὰς ϑύρας 

αὐτοῦ" εἰκάσειε γὰρ ἄν τις ἔτι ταύτας ἐκείνας εἶναι, ἅσ-- 

περ ᾿Αριστόδημος ὁ Ηρωκλέους, ὅτε κατῆλθε, λαβὼν 

ἐπεστήσατο. Πειρώσϑω δὲ ϑεάσασϑαι τὴν ἔνδον κατα--: 

σκευὴν, ἐννοησώτω δὲ, ὡς εϑοίνειζεν ἐν ταῖς θυσίαις, ἀκου- 

σάτω δὲ, ὡς ἐπὶ πολιτικοῦ κανάσρου κατήει εἰς ᾿Αμύ- 

8κλας ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ. ως οὕτως ἐραρμέσας 

τὰς δαπώνως ταῖς προσόδοις, οὐδὲν ἠναγκάζετο χρημάτων 

ἕνεκα ἄδικον πρώττειν. ἹΚαίΐτοι κωλὸν μὲν δοκεῖ εἶναι 

τείχη ἀνάλωτω κτᾶσϑαι ὑπὸ πολεμίων πολὺ μέν τοι 
9} ͵ 7 Ἂς Ν « "» Ι Ν » ͵ 

ἔγωγε κωώλλιον Κρίνω τὸ τὴν ὠὐτοῦ ψυχήν ὠἀνώλωτον κῶ- 

ἀντεσκευάσαπο) 5] εἴ : ἡ) σοπίγα 
αἰουσιμηι {ματη ἐΐα τη έέμεταί εἰ σοπραγα- 
σεγαΐ; δῖ συπὶ τέρα Ῥεγίδγι Π σοπι- 
Ραγϑβϑίῖο. Αὐ Χοπορῇοπ κατασκευάξειν 
ἀΐςσετγα (οἱεῖ ἀς Πα] αὐ πιοάὶ τεθὰϑ εἴ ἰπ- 
ΠΙτατς ; αυαγα νΈγθοσ, ΠῈ ἢέ νεγθυτη 
σνἱ οἴ ΠῚ. 

᾿ς ὁ Ἡρακλέους] Νόοη σαῖς, [δὰ ρο- 

[ἰὰ5 ἀπόγονος, αἱ εχ Πετοάοίο ν|ῖ!. 
121. δΔἀπιοηεὶ εκε. [ἀεπὶ δετο- 
ἄοταβ νἱ. 52. σὰ π|ὶ Χοπορῃοπία {εη- 
τίεηβ τγαάτι Ατι τού απηα ΠῚ [π᾿ ΤΕ ἢ ἈΠῚ 
ἀνίατα ϑρατῖθθ στρά! Πὲ: Δ4ΠῚ1 Π]1Ὸς 
εἴ ΕΛ Πα παῦη εἰ Ργοοϊοπλ, αυ Ἐ ΠῚ 
4}}} Ῥαϊγοοϊε τη που] πᾶ Πξε. 

ἐπεστήσατο) ΡΙατατο Πα 5 Ἀρεπίαὶ ς. 
χἰχ. ἀλλὰ καὶ τὰς ϑύρας ἀφῆκεν οὕτως 

οὔσας σφόδρα παλαιὰς; ὡς δέν εἶναι 

σαύτως ἐκείνας, ὥς ἐπέθηκεν ᾿Ἀριστόδη- 

μος. Νεροβ 6β8ρ. νἱΐ. Τ)ονιο ἐπαΐει Κμεϊ 
δορίοηίμδ, μα ξἰμγγβλσηες ῥγοσ Ή ΠΟΥ 
γηαγογίπι μμοντεσι ἤμεγαί μξε5 : φιαπε σΗΣ 
ἐπίγαγαί, πανία σι βρπιίοη ἐιδιαάημῖς, τιμὲς 
ἐπ ἰμαώγίαο αἱάεγε ῥοίεγαί, σοπίγα σα 
2᾽ὠγίσπια ῥα επί αἰφιε αὐ ιπεμίία, δὲς 
φηῖρε ἐγαί τη γμδδα, μὰ παἰία ἐπὶ τὲ αἱ 
ννει α σμγε ουῖς ἱπορὶς αἰ ῥγιυναί, 
Οοτηπηοάς εἶτα ἀρροΐίαϊς. ἰοσαπι 
Ῥ)υἴάτοῃι πὶ Γγοατεο ο. χν. υδἱ Γγ- 
Ουτρας. {Δ Π χης ττα ἀἸ[Γ, ὅπως οἰκία 
σζσα τὴν μὲν ὀροφὴν ἀπὸ πελέκτως εἰρ-- 

γασμένην ἔχοι, τὰς δὲ ϑύρας ἀπὸ τορίονος 

μόνου, καὶ μηδενὲς τῶν ἄλλων ἐργαλείων. 

ΌὉΪ αὰδε Πε ὀροφὴ ἀπὸ πελέκεως, ἀοσεῖ 
αἰξαπι Αφεῖ. ἀρυὰ ΡΙ αξάτο πα πα Αρο- 
ΡΒΙΗ. Ρ.179. ϑεωσάμενος ἐ ἐσὶ σῆς ᾿Ασίας 

οἰκίαν σετραγώνοις ὠροφωρεένην δοκοῖς, ἡ - 

ρώτησε. σὸν κεκτημένον, εἰ σετράγωνα 

παρ᾽ αὐτοῖς φύεται ξύλα. εἴ σεῖ. 
ἡ ϑυγάτηρ αὐσοῦ] δος νεῦθᾷ ἴῃ 11- 

Ὀτὶς οπτη!θας οπυα σοπ]εόζατα (ἀ- 
λα οπὶ αὐ Ατῃεπεοὰπι ἱν. σᾶρ. 6. 8ἀ- 
αἰάϊε εχ Ἰοςο ΡΙ αἴατοῦϊ Ἀρεῖ. σαρ. χῖχ. 
Ὁ εἴ : καὶ σὸ κάναθρόν φησιν ὃ Ξξενο- 

φῶν οὐδέν τι σεμνότερον εἶναι τῆς ἐκείνου 
ϑυγατρὸ: ἢ τῶν ἄλλων, δεὰ Οδίαυθο- 
Πὺ5 84 αἸταππεπτα πὶ Ρροῆ χανάϑοου 'π- 
[ἐγεσαΐ, ἴῃ ἤπεπιὶ το]εοῖξ σὰ πὶ Ζοιηῖο 
ψγεκο. Θαδ Ρ] αἰδτοίγας δαάϊς: χά- 
ν»αϑρα δὲ καλοῦσιν εἴ ἴδωλα εχ ξύλινα 

καὶ ΡΣ, ἄφων, ἐν οἷς πομίξ ζουσι τὰς 

παῖδας ἐν ταῖς πομεπαις, Υἱχ ἃ ΡΙυτατ-- 

οὔ δάάϊία εξ ροδιπε, υἱροῖδ ἃ τὰ 
αἰίεπα. Κάναθρον Που ογαῖ ρ᾽αστγαπι 
σατῃ ἤτγρεα, αυδίεπη Ον άϊυ5 Βαῇο- 
τυσα νὶ. όδϑο. εἰ Τυὔδίηας ΧΙ, 4. Πᾶ- 
Ῥει. 

8. χτᾶσϑαι) Μυϊραῖαπ) ἡσσὥσϑωι 
Δπὶ οἰϊπη σοτγεχογαῖ Ν᾽ Ἰοτῖὰ5. Αγ, 
Ἐεέι. χχχ. τ9, νόγαπι ΡὨΠΠΕΙΡΏ 5 )α- 
γαγε νοτϊῖ, εἰ ἴῃ Οοαΐου Ηδτηεῖαπο τα- 
Ρεγὶς Ηυτοδίηίοη, ἰάθτη τπᾶγσο συο!ῇ, 
Ριϑοξεσί, 
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7 δυλὶνεὶ ᾿ ,ὔ νων « » - ἘΝ 

τοισκευώσαι! κι ὑπο χρημνωτων Κῶ ὑπο ἡδονῶν κῶϊι ὑπο 

φόβου. 

ΘΟΑΡΊΝΕΎΕΧ, 
" 3, Ρὼ ς ον ͵7͵ : 7 »" 

ΑΛΛΑ μὴν ἐρῶ Ὑε, ὡς καὶ τὸν τρόπον ὑπεστήσατο τη 
“Ὁ ΄ » ῳ »" Ἂ ἂς Η Ἂν »“-΄ο Ἶ 

του ἸΠερσου ὠλαζονεία. Πρωτον μὲν γῶρ ὁ μὲν τῷ σπώ- 
εν» ᾽ ͵Ζ΄ ΕἸ ν -" Η ᾽ ΄-“΄ 

γίως ὁρῶσϑαι ἐσεμνύνετο, ᾿Αγησίλαος δὲ τῷ ἀεὶ ἐμφανής 
ἷς ἡ ᾽ “ ᾧ ᾽ 7 ᾿Ν ἘΓΙΩ 7ὔ 
εἰνῶι ἡγώλλετο, νομίζων οὐἱσιχρουργίον μὲν τὸ ἀφανίζεσθαι 

΄ » ἃ Ε Ἵ 7 ἊΝ " Ὁ Ἄ 

πρέπειν, τῷ δὲ εἰς κάλλος βίῳ τὸ ᾧως μᾶλλον κόσμον 

παρέχειν. Ἔ δὲ ὁ μὲν τῷ δυσπρόσοδος εἶναι ἐσεμ- 5 ρέχειν. πετῶ δὲ ὁ μὲν τῶ θυσπρόσοθος εἰνώ! ἐσεμ;- 3 
ἊΣ « Χ " »ἥ » 7 “" "} ς Χ 

γύγετο, ὁ δὲ τῷ πῶσιν εὐπρόσοδος εἰνοί Εχιουίρε" καὶ ὁ μεν 
« 7 “-“ ἊΣ ᾽ὔ « Ὰ Ψᾳ, 7 

ἡβρύνετο τῷ βραδέως διαπράττειν, ὁ δὲ τότε μωλιστῶ 
3} πο ͵ Ἃ τς δι 3 ἐδ 

ἐχωιρεν, ὁπότων τώχιστω τυχόντας, ὡν δέοιντο, ὠποπέμ-- 
ὡς Ἂν Ν 5» Ι .«) εὐ 

ποι. ᾿Αλλὼ μὴν καὶ τὴν εὐπάώϑειων ὅσω βώονω καὶ εὖ- 8 
΄ ᾽ ΄ Δ΄ ,»" 

πορωτερᾶν ᾿Αγησίλαος ἐπετήδευσεν, ἄξιον κοτανοήσῶι. 
“ Ν ΄ ΄ »" -“ τ ͵7 

Τῷ μὲν γὰρ Πέρση πάσων γήν ταεριέρχοντωι μαστεύοντες, 
ΣΦΩ͂Ν ΣΝ 7 7 ΄ Χ "» ΝᾺ ς δ’ Ἵ 

τί ὧν ἡθεως πίοι, μυρίοι δὲ τεχνῶντωι, τί ἂν ἡδέως φάγοι. 
. δῆς ἊΝ 9. ΔΝ ἝΝ » .) 

Ὅπως γε μὴν κατωθώριδοι, οὐδ ὧν εἰητοι τις, ὁσώ πρω- 
ἦς 3 Ἂν Ἂς Ν ( 

γματεύονται. ᾿Αγησίλαος δὲ, διὼ τὸ Φιλόπονος εἶναι, 
- ᾿ κζ Ὁ ἣν 3 -“ ΧΡ ΝΝ, Ὁ 5 Δ, 

πᾶν μεν τὸ πιωρὸν ἡδέως ἔπινε, πῶν δὲ τὸ συντυχὸν ἡδέως 
Ψ » ἈΟΑτς, (4 ΄ ἱωρ' »“»Ὕ ἈἉ Ω νὴ 

ἤσθιεν" εἰς δὲ τὸ ὥσμενως κοιμηϊήνωι πὰς τύπος ἐκωνὸς 
. » »“" 2 »ς , 3 Ε Νς 

ἤν αὐτῳ. Καὶ τούτω οὐ μόνον πράττων ἔἐχώιρεν, ὡλλῶ 4 
{{Ξϑ ψ, Ε ͵ “ 5. Ὁ ᾿Ν » νᾺΆ 

και ἐνθυμούμενος ἡγώλλετο, ὁτι αὐτὸς μὲν ἐν μεσωϊς 
»“» ᾽ 7 2 ΄ ῈΝ Χ ͵ὔ ς΄ ᾽ 

ταῖς εὐφροσύνωις ὠνωστρεῷοιτο᾽ τὸν δὲ βάρβαρον εῶρῶ;, εἰ 
εὐ » 7 ", 5 »“ ΕῚ 

μέλλοι ὡλυπὼς βιώσεσϑιε!, συνελκυστέον φύτω ἀπὸ πε- 

Ολρ. 1Χ. τ. ἐρῶ γ:] Μ|δὶ Δεῖσὰς 
(οτὶρῖογ ἀεαϊἴς νἱάθτιγ ἐρῶ γε καὶ τὸν 
πρόπον ὡς ὑπεστήσατο. ἷ. 6. τΤῆοΓΕ5 [105 
ΟΡΡοΐαϊξ εἴ σοῃιτατῖίο τηοάο ἰπήξιτοϊῖ, 
ΜΜαϊε᾽ εὐἷπὶ νεγθαπι, ἱπίεγργοίατα 
Ζευπίαπυς ᾿πάοχ, 

Πρῶτον μὲν} Εχ 1 απτῖηα μὲν τεσερὶξ 
Ζειης, ηποά ἰτεγαπὶ σχοϊαῆς ΝΥ εἴῆςε, 
τε ροττα ΠΊ ἃ π|ὲ δτίατῃ ἰπ πε]. 

τῷ ἀεὶ) ΟΑἤαῖο ἀεὶ τῷ ἀεαϊ!, Αά 

ψεῖρθα σῷ δ᾽ εἰς κάλλος ᾿πτΕ]]Π δε Ῥαγιὶ- 
οἱρίαπι νοϊατὶ βεβιωμένῳ, διοικηϑένσι. 

3. σῶν μὲν σὸ π'αρὸν)] ΛΔΙΠΘηδῖ, αυἱ 
Ὠαησ [εξ οπεὴλ ἐχοετρῦξ ᾿ἰτο ἵν. 
Ρ. 144. Οοάεχ τηδηυϊοτρία5 τεῆς 
Θοδ γε Πεουΐογο παῦε; πᾶν μὲν διὰ 
στὸ σαρὸν, ααοτὶ 1116 (αἰ ρΙ στα γ οτίαπι 
6ΠῈ εχ πᾶν μὲν νὴ Δία πὸ παρὸν. 

4. εἰ μέλλοι] ΟὐεἸ, μέλλειςτεαὐτῷ 
σαῖς ἀπὲ πιράτων, ἴῃ 48 [στίρτατα, 
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ε ράτων τῆς γῆς τὼ τέρψνοντω. 

ἈΘΕΒΙΙΠΑΙ 

Εὔφραινε δὲ καὶ τάδε, ὅτι 

αὐτὸς μὲν ἤδει, τῇ τῶν Θεῶν κατασκευὴ δυνάμενος ὠλύπως 

χρῆσθαι" τὸν δὲ ἑώρω Φεύγοντω μὲν ϑάλπη, φεύγοντω 

δὲ ψύχη, δ ἀσϑένειων ψυχῆς, οὐκ ἀνδρῶν ἀγωϑῶν, 

6 ἀλλὰ ϑηρίων τῶν ἀσθενεστάτων [βίον μιμούμενον. ᾿Ἐκεῖνό 
Ἂ “" Ε Ἂ , Ν 4 Ν Ν 

Ὑε μὴν πῶς οὐ κωλὸν καὶ μεγωλόγνωμον, τὸ αὐτὸν μὲν 
3 Ν 3 ͵ὔ » 'ς ς γι τ ΄ 

ἀνδοὺς ἔργοις καὶ κτήμασι κοσμειν τον εὐύτου οἰκον, κυ- 

Ν ἊΝ ἣς Ν τὰ ΄ 

γὼς τε τπολλους Θηρευτὰς, κοὶ ἵππους πολεμιστηρίους 

τρέφοντα" Κυνίσκαν δὲ, ἀδελφὴν οὐσῶν, τσεῖσωι ὡρμώτο- 

τ} καὶ ἐπιδεῖξαι, νικώσης αὐτῆς, ὅτι τὸ ϑεέμμα 

τοῦτο οὐκ ἀνδρωγαϑίας, ἀλλὰ τὐλούτου ἐπίθα μου ἐστιν. 

7 Τόδε γε μὴν πῶς οὐ σαφῶς πρὸς τὸ γενναῖον ἔγνω, ὅτι 
“ἷἤ Χ ͵ Ν ᾽ με 5.» 7 ὃν ᾧ 

ἀρμώτι μὲν νικήσως τοὺς ἰδιώτως, οὐδὲν ὀνομωστότερος ὧν 
΄ ᾿ ᾿ τὶ ᾿ 7 7 χ ΄ ; 

γένοιτο" εἰ δὲ φίλην μὲν πάντων μώλιστω τὴν πόλιν 
3, ᾽ν 

ἔχοι, ὐλείστους δὲ φίλους 
ΕΘ 9 "Ἔ »" 

καὶ ὠρίστους ἀνὼ πῶσων 
, γ"-" “᾿ 7) δὲ Ἃ Ν [δ Ν Ἂς 

τὴν γῆν Ἀεκτῶτο, νμ(ωῆ ε τὴν μέν ὥωατρι ῶῷῶῷ κωι τοὺς 

Ἰδίετε Γαΐρίοογ αὐσῷ γῆς ἀπὸ περώπων 
τὰ σέρψοντωα. ηπξε τ Πϊ ογατίο πατης- 
τοῖα οδάετε ν᾽ ἀεί γ. 

5. Εὐφραινε δὲ] Ψυϊξαΐυ τη - εὔφραινον 
δὲ καὶ εχ Ἠαπείαπο ἴῃ εὔφραινε δὲ αὐ- 
τὸν καὶ τάδε τααϊανῖς Ζεαπε. Επσαϊ- 
ἄδτῃ ΝΥ εἰκία τι Γεαοῦ, αυἱ αὐσὸν Οὐ Τα 
ΟαεἸ ΕΠ, οπτῖῆι, φαοπίατη Πατίπι αὐτὸς 
τερειταγ. 

τῇ τῶν ϑεῶν κατασκευῇ} ΔΠΗΙ ἰετη- 
Ῥοτᾷ, ὥρας, τϑέϊα Ἱπιεγργθίαταγ Ζευπε. 
Ηϊηο ΡΙατΆτΟ Πα 5 ἴῃ ἀλην πα οὴ Ρ- 177. 
πρὸς δὲ ϑάλπος, οὕτω καὶ ψύχος εἶχεν, 

ὥστε μόνος ἀεὶ χρῆσθαι σαῖς ὥραις. Βε- 

δὰ .ῃ Ἀρεί. ΟΔΡ. χὶν. πρός τε ϑώλ- 
ὑπ τ οὕπω καὶ ψύχεος εἶχε νῳ ὥσπερ μιόνος 

ἀεὶ χρῆσθαι ταῖς ὑπὸ Θεοῦ κεκρωμέναις 

ὥραις πεφυκώς. 

ϑηρίων σῶν] Τπἴεγ ἀτπιο νοσαθαΐα [ᾶ- 
ὉΠΠΑΠῚ {τ τῇ ν 6] αυδίαοῦ νεγθογὰ τὰ 
παῦει Ουε!, Οοπιρατγαῖ Πα δ ΙΟπ ΠῚ 
εοίλίνατα εἰ ΠΙθεγηᾶπὶ τεσὶς Ῥεγαγα τα 
Οαπὶ πιατθὰβ εἰ ἀνίθυς, ααἱ σα πὶ 
τε ρογα Δ πη] ἰοοᾶ τηυΐαηΐ, ἔοῆίνε 

6. ἀδελφὴν οὖσαν] ΤιΑπραοτγε ραῖτῖ- 
ΟἸρίατα δε άϊίαπη ἤηε αὐ]εέϊο νοσαδα- 
1ο αἰίᾳαο ἔοπιϊπεδτα παῖυγατῃ ἤρηδη- 

ξ, να] ατὶ ἀσθενῆ, τεξὶς τηοηυῖϊ Ὁ ἜἴΚα. 
ΡΙαἴατοῃυ5 Αρεῆ!αὶ οᾶρ. ΧΧ. ἔπεισε σὴν 
ἀδελφὴν Κυνίσκαν ὥρμα καϑεῖσαν ᾽Ὄλυμ-" 
σιᾶσιν ἀγωνίσασθαι, βουλόμενος ἐνδείξα-- 
σϑαι τοῖς “Ἕλλησιν, ὡς οὐδεμιᾶς ἔστιν 

ἀρετῆς ἀλλὰ πλούτου καὶ δαπάνης ἡ 
νίκη. ῬΙῸ υἱτπῖο νοσαῦυϊο ἴῃ Αρο- 
ΡΏτη. ρΡ. 184. εἴ τὰ σοιαῦτα. Ἐρὶ- 
ΒτατΎτᾷ ἴρηοῖ! ρμοεῖϑα πη Οὐη εξ νὶ- 
δϊοτίατη, οἰϊτα ἃ Ραυΐαηϊα εἰίατη 16- 
ἔϊα πη, εχίδι ἰθ Απαϊεξεῖς Βα ποκὶϊ ἰ, 
Ρ. 138. πο. 66. ᾿ 

ἡ. πρὸς τὸ γενναῖον} Οσαεὶξ ἃ ρτίπηα 
τοᾶπα [οπρταπα τὸν ὨαΌεῖ, ἀεἰηάε οὐδὲ 
ὄνομ. ἄν εἴη γένοιτο. {τἀ νεγθαπι εἴη. 
Ῥαηέϊ!5 Τὰρροῆιεῖς ἀαπηπαῖατη. Ετίατη 
εα4, γείεγθβ Ῥγϑεῖεγ Ηα]εηίεπη, Οδῆδὶ. 
ΒΥ]. οὐδὲ ----εἴη γένοιτ τὸ ἄἀδηῖ; Οδἤα]ο- 
Πἶβ ΠΊΑΓΡῸ Παθεὶ εἶναι ἡγεῖτο. 

εἰ δὲ φίλην--τκεκ τῶσο} Ηδηο {εηἴεθπ- 
τίατη Παῖϊο οταιοηὶ τη 5 ἀρίδᾶπι εξ, 
ἀσατπτγης νἱ άϊ ὙΥεΙΚα, 

κεκπσῷτο) Ναυϊξκαίαπη κέκτησαι Ῥτὶ- 
τηῦβ ϑίερηϑηὰ5 ἴῃ κέκτησο τησϊανϊζ, 
10. Οὐ). ἃ ρεπιᾶ τηᾶηὰ χέκτηνται 
{οτὶρίατα εχίαις. Πῆπρτ. κασήσα, ἀεάϊξ. 
Ἑᾳυϊάξηχ Ροΐαϊ, αυοά υαἵὰ5 Αἰΐσως 
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ς ᾿' ᾽ » ]Ν ΨΊ ἡ , ΄ “ 

ἑταίρους εὐεργέτων, τοὺς δὲ ἀντιπώλους τιμωρούμενος, ὅτι 
4 ΕΝ ᾿᾿ Ζ ἀμ 7 Ν 

ὄντως ἂν εἰη νικηφόρος τῶν κωλλίστων καὶ μεγωλοπρεπε- 
3 , » ͵΄ Ἧς »“ ἐν 

στάτων ἀγωνισμάτων, καὶ ὀνομαστότωτος καὶ ζῶν καὶ 
27 ἫΝ Ε 

τελευτήσως γένοιτ᾽ ὧν; 

δι ἢ κά δ ἢν φρο 

ἘΓῺ μὲν οὖν τὼ τοιαῦτω ἐπαινῶ ᾿Αγησίλαον. Ταῦτα! 
2 ε Ν -“ 5» 7 ͵ Ἁ 

γὰρ οὐχ, ὥσπερ εἰ ϑϑησαυρῷ τις ἐντύχοι, τλουσιώτερος μεν 
ὃς "“ ᾽ ΄ Ἀ » ἣλ » ἃς » 7 δὲ 

ον εἰῇ, ομζονομτωτερος δὲ οὐδὲν ον καῶὶι εἰ νόσου οε πολε- 

Ε ͵ὕ ΕῚ ΄ Ἁ ἊΝ Ψ 

μίοις ἐμπεσούσης Ἀρωτήσθιεν, εὐτυχέστερος μεν ον εἰῆ, 

ψΨ 2 ἊΛ 37 « Ν 7͵ ᾿ 4 

στρατηγικώτερος δὲ οὐδὲν ον ο δὲ κώρτεριον μεν σρωώτευ- 

53) “ Ν 5 »" ᾿Ν -« 5» ἊὉ ,ὕ ᾽ "ΟΥ̓ 

ων, ἔνϑω, πονεὶϊν καιρὸς, ὠλκῆ δὲ, ὅπου ὧν ρίως ἄγῶν, 
΄ δὲ -“ » » «-᾿ » Ἂ -“" δ δ 

Ὑνωμῆὴ ε, ὁστου βουλῆς ἐθγόν, ουτος ἐμοῖγε οκει, σι Κωίὼως 

Εἰ δὲ καλὸν 2 
- ΕΙ ΄ Ζ Ν ν Ν δ Ἢ Ε) ἢ 

ευρήμῶ ἀνζρώποις στάϑ μή κὼϊι κώνων σρος το ἀγαϑὰ 

3 5 “»"ἢ: Ν ͵ 

ἀνὴρ ἀγωθὺὸς παντελῶς ἂν νομίζεσϑωι. 

ἐργάξεσϑαι, καλὸν ἄν μοι δοκέϊ ἡ ̓Αγησιλάου ἀρετὴ πώ- 

άδειγμω γενέσϑιαι τοῖς ἀνδρωγαϑίαν ἀσκεῖν βουλομέ- 
νοιίς. 

“ Ὺ ἈΝ ἊΝ ἣἝἥ " 5, ὟΝ ΄ 

Τίς γὰρ ὧν ἡ ϑεοσεη μιμούμενος ἀνόσιος γένοιτο, 

ἢ δίκωιον ἄδικος, ἢ σώφρονα ὑβριστὴς, ἢ ἐγκρωτή ὠκρα- 

Ροΐαϊαι. [τὰ ποῆετγ Ογτορ. ἱ. 6, 2. ὅτι 
χρῷο, [εξξ. 3. μεμνῷτο. ὉΪ νἱάε δῃ- 
ποίαϊα. ΠΙΙαάἀ. Ψ, 361. εἴ μεμνέῳτο. 
Ιπ ϑορῃοο !β ΓΊΔΟΠΙ ΠΪ5 191. κτῴμην 
χάριν Ἰερὶς εἰίατη Εἴγπηοὶ. Μ. διξῖογ 
ἢ. ν. συοσὰτὰ Βα ΠΟΚΙ5 σοπηρδτζγαῖ 
ζῶμεν (Εά4. Οοοη. 799. 1π Ατίἤορῃ. 
ΡιΙαΐο 991. Οοάϊσεβ μερμνοῖτο ἀδηΐ ὑτὸ 
μεμνῇτο. Τιγῆτ. 253. κεκλήμεϑ᾽ ἄν εξ 
πε νατϊείαία. ΙὈ]ἀδπῇ νεται 235. ἐμ- 
“«λῇϑ᾽ ἡ κύλιξ. ΑὐσΠᾶτγη. 236. ἐμπλή- 
μην. ἴῃ ϑορῇῃοοὶβ Ρῃϊ]οξς. τ10. κεκλῇο 
εἴ, [πη ΕῸτΙΡΙ ἀΪ5 ΗἩεγδο! ἀϊβ νογία 283. 
κεκτώμεδα, ααοά Βταηοκίιι5 δὰ Ρῃϊ- 
Ἰοξξ. τηατατὶ γι ἴῃ κεκτήμεθα. 

ἑσιαίρους) Οαεϊξ, ἃ ρτίταδ πιᾶπὰ ἕτέ- 
βους [οτὶρίατα Ὠδθεῖ. 

Οᾶρ. Χ. τ. σὰ σοιαῦσα} Ατιϊοα]ὰβ 
τὰ εχ Ἠαϊεπῇ, (δῆ). εἰ Βιγ]. τενο- 
οαῖαβ ἔα, Αἀ (ξαπεηὴβ ταῦτα γὰρ 
Ζοσης ἱπιθι Πρ ε δας οὕσως ἔχει, (εὰ 8Ρ- 

τἰτι5 ἔοτε οἵοέπερ, τεξξς τασπυὶς  εΠΚε. 
Βεῖπάε δηῖς Ζεαπηίατη εγαΐ ἀνδρείας. 

οὐδὲν ἄν] ΜΙ οἰαυτα!α δος πεσ 
σαπὶ Χεπορῃοηΐθο τῆογα σοηνεηΐγα 
πες Παυτηθτα πῇ Ἰυτππ| Παῦογα ν᾽ ἀδίαγ. 
Μα]π) στρωτηγικώτερος δ οὔκ. εἰ ἢς 
'π (Ἐ4α6 Πτὶ πγετάῦτο. 

ὃ δὲ καρτερίᾳ---βουλῆς ἔργον) Ηξεα 
Βορῃιῆδαπη τηδρὶ5 ἀξσετε, αυᾶτὴ Χα- 
ὩΟΡΠΟΠίετη, ἰπ Οὐ) 5. [οτὶρεὶθ ΠΙΒΙ 
Ἰπνεπίδίογ ἤτη1]6, ργοπαποῖδι νἱγ 6- 
Βταρῖ5 δὰ Ἡετγοάοίαπι ἴχ. 27. Οοη- 
οἰπηϊταξε πη τηϊγαῖα5 νἱἀδίαγ ἴῃ ἢοσ 
Ἰοσο, συ α5 τἀτηθῃ Ἔχετηρ]ὰ Α]Ϊ8 εχ 
Χεπορμοηία ἀρροίμεταπε Κὔπη, 
Ζευπε εἰ Νγεἴίκε Ρ. 407. εἰ 408. 

2. δοκεῖ ἡ] ΨΙξο ἰπίογτατη ΡΟ δο- 
κεῖ νεγθα πὶ εἶναι Γὰαἀεηΐα Βίερμδηο 
εἰ Ρῥτγθεαηῖες Ηατοπίηίοπο ἀεϊονὶς 
Ὑγεῖκε, σταὶς οατὰ Βαομὶο ἀείεπαϊς 
Ζευπε. 
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τής ; Καὶ γὼρ δὴ οὐχ οὕτως ἐπὶ τῷ ἄλλων βασιλεύειν, 

ὡς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ ἄρχειν ἐμεγωλύνετο" οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ πρὸς 

τοὺς πολεμίους ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ τρὺς πᾶσων ἀρετὴν ἡγεῖσθαι 

ϑτοῖς πολίταις. ᾿Αλλῶ γὰρ μὴ, ὅτι τετελευτηκὼς ἐπάι- 

νεῖται, τούτου ἕνεκα “ϑρῆνόν τις τοῦτον τὸν λόγον νομισάτω, 

ἀλλὼ πολὺ μῶλλον ἐγκώμιον. ἸΠρῶτον μὲν γὰρ ἅπερ 

ζῶν ἤκουε, ταῦτα καὶ νῦν λέγεται περὶ αὐτοῦ. Ἔπειτα 

δὲ, τί καὶ πλέον “) ρήνου ἄπεστιν, ἢ βίος τε εὐκλεὴς καὶ 

ϑΘάνωτος ὡραῖος ; ἐγκωμίων δὲ τί ἀξιώτερον, ἢ καί τε 

4 αἱ κάλλισται καὶ ἔργα τὼ τυλείστου ἄξιο ; Δικωίως δ᾽ 

ἂν ἐκεῖνός γε μωκαρίζοιτο, ὃς εὐθὺς μὲν ἐκ παιδὸς ἐρα- 

σϑεὲς τοῦ εὐκλεὴς γενέσθαι, ἔτυχε τούτου μάλιστω τῶν 

κωϑ’ ἑαυτόν" φιλοτιμότατος δὲ πεφυκὼς, ἀήττητος δὲιε- 

τέλεσεν, ἐπεὶ βασιλεὺς ἐγένετο. ᾿Αφικόμενος δὲ ἐπὶ τὸ 

μήκιστον ἀνϑρωπίνου αἰῶνος, ἀνωμάρτητος ἐτελεύτησε καὶ 
Ἧ ἔπε, αἰεν ὁ ὥζα Ἂς. ΞΔ ἤν δεῖς ΄ 

περὶ τούτους, ων ἡγεῖτο, καὶ πρὸς ἐκείνους, οἷς ἐπολέμει, 

ΠσΟΑΡΟΤ ΧΙ, 

1 ΒΟΥ͂ΛΟΜΑΙ δὲ καὶ ἐν κεφαλαίοις ἐπανελϑεῖν τὴν 

ἐμκεγαλύνετο) ΡΙαϊ. ΑΡορδιῃ. [.8ς. 
Ῥ. 180. ἐμεγαλύνεσο δ᾽ ἐπὶ τῷ μηδενὸς 

ἧττον πονεῖν, καὶ ἐπὶ τῷ ἄρχειν ἑαυτοῦ 
μᾶλλον ἢ ἐπὶ τῷ βασιλεύειν. ϑ8εἀ σοη- 

οἰπηϊ858 ροβαϊαῖ, ἂὲ ἄλλων Δα ἀδτατ. 
3. ἄπεσαι») Μαρὶϑ αἰϊεπαπι εἰ. 9έ- 

γασος ὡραῖος ΤΩΟΤΒ πηδίατα, 4188 Γηᾶ- 
ἴωτο εἴ υο τΕπΊροτα, ἰά εἰ Γ᾿ πϑέϊατε 
Ταπητηδ, σοπεῖρῖτ, 

4. ἀναμώρτηπος) ΨΑΙοΚαπατὶὶ οτῖ- 
Γαϊπδιίοηϊ ἴθ Πιάῖτ θα Ρ. 266. [οτὶ- 
Ῥίογεμῃ. πο τῆᾶ]α Αροπίδαπι ἀνω- 
μώρτητον ἴλσετα, ου]ὰ5 τάτηθη αἵ Πο- 
τηϊ ηἰβ αἴαυε ἱπηρεγαιοτῖβ ρεσοαΐα σΟοτη- 
ΠΊΕΠΟΤΑΓΕ. ΠῸΠ ΟΥ̓ ΓΕΠ ΧΕΠΟΡΏοη 
Ἠε!]εηῖὶς. ν. Ρ..333. ἴξη4. Παῖς ᾿σίτῸΓ 
τείροηάετιε σοηδῖὶ ἐπὶ νὶ τὶ ἀοξῖι, ΒΕΙΖ 
ἃς Ρτοίοαϊα δτ. Ρ. 59. εἀ. ΝΥ οἱ, Κη, 
Ζεαπε εἰ εἴῆκε. Ηἰ ᾳυϊάεπι ροῆτε- 
το ἰοσο ποπηϊηδῖὶ ἀπατανῖτί ἰῃ εῸ 
ςοπίξητι απ, αἴ ρυϊεηῖ, πάπο {επίξη- 

τἰᾶτ ποθὴ δὰ οπηπεπὶ Ασεῇϊαὶ νἱτα πὶ, 
{εἀ δὰ Τεηεέξαζετπη εἴ τα5 Ρὲγ [επεέϊα- 
[6 ΠῈΔ ἱπρττη5 ἰπ ἔργριο βεῆδς ἔρε- 
δῖατε. Βεέξϊε τἀπιεη δαάϊε ϑ εἰῆκε, 
Χεπορῃοπίεπ) ἢϊο ἤἥπιαὶ δά {τϊέατα 
ΠΠὰΔ ΒοΙ]οηῖβ : τη ηΉ 67 απ οὐἑ τι 
ὀεαίμηι ῥγεεαϊσαγὶ οροτίενε, τείρεχί- 
ἔα, εοαὰξ εχίγεπγᾶπι ογα του θτη γοία- ΄ 
ἨΠὲ, ἴπ 48, υὧὐ ἴπ εποοιπῖο, ποῆ 
οὐηηΐα δὰ νῖναπι γεῖεοδτί ΡῈ σα] πὶ- 
πΐαηὶ ἀεθεέγα. [|π [8}} εηἴτγ δποοπηΐο 
τεξῖε ἀϊεὶ ροῦῇὲ πίῃ ρεσοαῖε, ουἱϊ 
Ρᾶγατῃ ρεοοδτγίτ, εἰ Ὀοραταπῇ τοῖο ϑονο- 
Γαπέϊατη, 4ὰϊ πὸπ ταυαϊῖατη τηαϊΐ ἴῃ 
νιτὰ ντάστγῖζ. 

Ό8ρ. ΧΙ. τ. ἐν κεφαλαίοις ἐπανελθεῖν) 
Βγευ εν δ φαμὶ μηηπιαγία γερο "οησ 
τεγίη ἐπρέϊοατνε ᾿πτετρτείατον Ζοαηἶα- 
9 [πᾶεχ, Πἰπο ἰάθπὶ Ζεὰῦης (αρὰξ 
Πος ἰηΐοτιρῆς ἴα : Εριίορσως ὀνγευλίεν 
γέρεΠ} ρερίαι αἰγίμῖφς ἐπὶ ὠπηῃ φοὶε- 
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φίλα "ς Ἀ 8 , 3 “ ᾽ 3 ἀρετὴν αὐτοῦ, ὡς ἂν ὁ ἔπωινος εὐμνημονεστέρως ἔχη. ᾿Αγη- 

ὥκα:. ὙΥεΙΚε γεγο ἤσπο εἰξα] πὶ Ρο- 
Ταῖς: ᾿Ανωκεφαλαίωσις αἰϊξογίηη : τη σα 
]αηπότι εἴ αἰῖα ψμσάαηι λα ξί θη πιο: σοη- 
γπεπογαία ὀγεν τον αὐγωεπρωπίμγ, ὕστετ- 
408 ἰρίταγ νεγῦα ἐν κεφαλαίοις ἐπανελ- 
ϑεῖν Ἰπτεγργείατασγ ἴἴα, αἰ ἀνακεῴαλαι- 
οὖν ἀἰοὶ (οἱεῖ, σαῤτία εἰ μεπιρίατι ἀπε 
αΔἰἰξξογμηι γερέίεγε ὀγευϊεγ, Ῥαΐεου εἴ- 
ἴᾷτη ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἵν᾿ ἐν κεφαλαίῳ 
μάϑητε, ἐν κεφαλαίοις, ἐπὶ κεφαλαίων, 
ἐν κεφαλαίσις λέγειν, εἰπεῖν, ὑπομνήσω- 
σϑαι ἃ Πυοσγάϊάς, Ρ]αίοηε εἰ )επιο- 
ἌΠεπα πος ἴεγε (εηῖα υἱαγραία, 118 
Ρίαιο ἱπίεῖο ΤΊ πιθοὶ φαοά εἰ ἐξ ἀρχῆς 
διὰ βραχέων πάλιν ἐπανελθεῖν, Ρ. 284. 
αἰοεῖς ὡς ἐν κεφαλαίοις «“ἅλιν ἐπανελθεῖν. 
(οηπῆτεγτηατε Ζεαηϊ!, ΚΝ εἰπκὶϊ οὐ τε] !- 
αυοταπιὶ [πιίεγργαῖα ΠΔΏ Ορὶ πἰοπῈΠΊ εἴ 
Ἰητεγρτγείατ ποτα νἱάεταγ, φσαοά δάάϊὶ- 
τιῦι Ἰερίτατ ὡς ἂν ὃ ἔπαινος εὐμνημοονε- 

στέρως ἔχη, ἴ. δ. 410 τηθ] 15 πε πιοτία 
τε οτὶ ροήῆπε Αβεῆ]αὶ ἰασάε9. γὲε- 
τὰπι ἢ ατραπηεπίαπι τοι. Παρ 5 
Βυ]ὰ5 αἴθε δά εχίγεση πὶ ΟΕ ΠΔΊ ΠΔΓ- 
ταῖὶβ δηῖεᾶ σοπηραγεβ, πἰἢ 1] Ρ]4πα τε- 
Ρετγίεβ, ᾳφιοὰ εχ δηιεσεάεητθαβ τερε- 
ταῖαγ, σοηῖγα (επίθητ]α5 ραν εἴ εὃ- 
δτορίαϑβ, Ω ΔΓ ΠῚ ΡᾶΓ5 8 τεβ 80 Αρεῆ- 
Ϊδο βεῖας εἰ δηΐεα πατιγᾶῖὰβ γείεγτγι 
Ροῇϊε; ῥ᾽ υτγίπηδε γεγο συτὴ ΠᾶΓΓαΙΪ5 
αηΐορα πἰἢ}} ρίαης μαῦεηὶ σΟΠΊΠΊ.Π6, 
{εὰ απἰπηὰπὶ Ασεῆϊαὶ ρἱπραπί, εἰ 
Ρπποϊρία φυδῇ δίησε εἰεπηεπτα νἱγία- 
εἰς εἰὰς επαγγαηξ εἴ Ἔχε ΠῚ ρ}}5 ρροΠτὶβ 
ἀεπιοπῆτγαητ, ἃπάθ ποη ΤῸ] Πὶ τΟΓα5 
Αρεῆ]αὶ, ςἀ δτίατι τατῖο εἰ σαυία εο- 
τα την 488 βεῆ]ι, ρ]πΙΠ]π)ε σοσηοίοϊ 
Ροίπε. Θυοά οὐπὶ Ὀεηα δηϊτηδάνεγς- 
ττι εἶκε, ἴῃ τἰτα]ο ροίαϊς φυϊάετη 
ἀνακεφαλαίωσιν, [εἀ ἤπιὰ] δάτποπαϊΐ, 
Ἰπεῆε εἴτ αἰϊὰ δῆῖεα Ποη ΟΟΙΏΠΊε- 
τηογαῖα, Πὲ ἢρηϊβοδτίοπα νοσοδθι]! 
Πἰ 81} ἀπηοιαιίοπίβ δα ά!άϊς, Θαᾶτγα νἱ- 
ἀξαπιυβ, 4186 ἤτ ε)ὰ5 Ποὺ ἴῃ ἰοσο πο- 
το, ἃ νυϊπατὶ, αἱἱ νι άθεαγ, ρίδης ἀϊ- 
νετίᾳ. Εδπὶ νετο Γυρρατῖς ταϊῃὶ Ἰοσὰς 
Ἰοογατῖβ 'ῃ οταίίοπε σερὶ ἀντιδόσεως 
Π80. Χχν. ἢ. 505. εὐϊξ, παρεγθ Ηα]θη- 
ἢ5, υδἱ ἀς οτατίοπε δὰ Νίοοο]θπ [οτὶ- 
Ρία ἴτὰ Ἄεχροηΐξ : ὁ Νικοκλεῖ σῷ Κυσρίῳ 
συμβουλεύων (λόγος), ὡς δεῖ τῶν πολι- 
σῶν ἄρχειν, οὖχ ὁμοίως δὲ γέγραπται 
σοῖς ἀνεγνωσμένοις. Οὗτοι μὲν γὰρ τὸ λε- 
ψόμενον ὁμολογούμενον ἀεὶ τοῖς πρδειρη- 
μένοις καὶ συγκεκλειμένον ἔχουσιν" ἐν δὲ 
σούτω σοὐναντίον" διαλύσας γὰο ἀπὸ τοῦ 
προπέρου καὶ χωρίσας, ὥσπερ τὰ καλού- 

μενα κεφάλαια ποιήσας, πειρῶμαι διὰ 
βραχέων ἕκασπον ὧν συμβουλεύω φράξειν. 
ας νογίῖζ τὰ Η. ΥοΙυς : Π ἡ γοίμιας 
ἐπίῃ εἴ αἰ πέδας α ῥγιογιδμς ῥγαοεῤηῖο- 
"δ: ἱπ σαῤ᾽ία μα ψοραρίμγ γεάερσὶ, μὲ 
ογηπῖα, ψί ψμαάεο, ῥαμοὶς αἰεγῤὶς ἐαρ]ὶ- 
σαν. Θαητῖ ἰσιταγ [Ἐπ τἜη τ ναὶ πιὸ- 
Ταὶεβ να] ρο] !τἴσεθ ἐσ ΡὨ]]οὐορηϊα ἴδα 
ΟἾνΠῚ ρῥτυάδηκτία ἀοτγίναῖθθ, 485 τὶ 
ΡῬΙοροπα πῖυγΓ ἘΧΘΠΊΡΙ ἱπῆδγ, αυᾶς 
ηυἷ5. [αξεῖθ Ἔχ ρτίπηᾶῖ, πη 5 εἰ νἱϊα 
τεδάαϊ, ῥγαοεῤία ἀϊσαπῖατ, οοηΐτγα δὶ 
ΓΑΚΙΟΠΘ τῇ νἱΐεθ, τηογαγη, αἰξζογα τι εἰ 
ξαξϊογα πὶ νἱτὶ δ] συ} 5. Ἔργερὶ ἐηαᾶγ- 
ταηΐ εἰ Ρτϊποὶρία υδῇ νἱτιατ5 6} 5 
ΟΠΊηΪ5 σοΟητΙΠΘηΓ, αἰΐο νοσαῦυϊο δά- 
ΡΕΙ]δητατγ, φααῖὶα εἰ Δ] ]οτα πὶ ἡπακί- 
τῖες , ἴατῃ νΈΓῸ ὨΔΓΓΔΙΙΟΠΐ οοτηπιοάϊ- 
ἤπιε {α) απραπίατ, Θυοὰ [αδαπι ἃ 
επορποπηίε νἱάδγημβ. ΘΙ γα] τογ [τη - 
τεητῖς τηόγαϊ]ες εἰ ρο] Ἰτἰσϑθ, αυϊθαβ 
Ροεῖς ἱτασὶοὶ ξαξὶα εἰ ἀϊξα τορατη εἕ 
Πετουτη ἀἰπίηραεγε σδυίαία 6 Εογὰ Πὶ 
Επᾶγγαγε ἰοΐθητ, κεφάλαια ἔαξγαπι ἀϊ- 
ἕϊα, ατὶ ἀοσεῖ Ιοοὰ5 ΑἈπιρῃδηῖβ ροεῖθ5 
οοπηῖοὶ ἀρὰ Ατμθπεβατη ἱν. Ρ. 134. 
Ὁ] ἀεῆρηπαῖ ρὨΠΟΙΟ ΡΠ Πα ἰῃ νετῦ]5 γα - 
Ἰιφυΐϊβ ποη ποτηϊπδῖατη [τᾶ : 

ὁ τὸν Ἡράκλειτον πῶσιν ἐξηγούμενο:, 

ὁ σὴν Θεοδέκτου μόνος εὐρανδῖ ς «(- 

χνήν, 

ὁ τὰ κεφάλαια συγγράφων Εὐρισίδη. 
αυςρ 1)Α]εσατηρί5. ναγίῖ: φσμὲ Εμεὶ- 
2141 (ρη!μαγμηη ῥ 1 ἰοψοβλιοαγμηι σαρὶ- 
14 σοηογιδι!, δάάεῃβ ἴῃ δηποίϊδιϊοηε : 
εφμύπς {6 ἰγαρσααίας μας ρᾳβἔσι ἔχοις 
ηαί, (οηῖτα παρεζὰ νεγῇο, υτὶ ἀϊοῖΐτατγ, 
επηεπήαῖα Πᾶθεῖ, μρπλοη ] αΥ ἐτη {μα 
“ νι Εμειριάι. Ῥείῃπηα νετὸ Ὁαίδα- 
Ὀοπυβ: φῦ ΕμνΊρΙὶ βαῤμίας μας σοηια 
2οπεγε ἀρργείζμγο βέηηπα σαῤτία ἀεψοτί- 
ὀὲ! εἰ ῥγώπαηι βαοίοηπ Ἰγαρααάϊα ἀοίηεαὶ, 
Ἰητεγργείαίαγ ΝΊΠΙ δάάϊάϊε ηον!}- 
τηῦβ Βάϊτοτ, νεγθογιπη αἰϊὰ5 ΠΟῃ ΡᾶΓ- 
ου5. [άεπὶ ἀπε ροῖῖεα νεγὰπὶ νἱαϊξ 
ἴῃ δηποίδτίοης δα 1 τὶ χ. Ρ. 457. υδἱ 
Ἰοσὰαπη ἱπιερτγίογεπη Αἰ εηροὶ εχ οοάά. 
Βυης ἀδαάϊτ: τῷ σρώτῳ ἔπος ἰαμβεῖον 
εἰπόντι τὸ ἐχόμενον ἕκαστον λέγειν, καὶ 
τῷ κεφάλαιον εἰπόντι ἀντειπεῖν τὸ ἑτέρου 
ποιητοῦ πινὸς, εἰ σὴν αὐτὴν εἶπε γνώμην. 
ὉΔῚ νἱγ ἀοέϊαβ κεφώλαιον ἰοοιηη (0) 
7) ΗΘ ᾿ΠΤοΥργείδτοτγ. 

Κεάθο δὰ Χεπορδοηιίς Ἰοου πη, ουΪ 
τερει το πῖ5 ποιίοηθτη νἱηαϊσαϊ ψετΓ- 
Ῥαπὶ ἐπανελϑεῖν, εἴ ναϊρατὶς ἀϊδιῖο ἐν 
κεφαλαίοις ἐπανελθών ρΙεταπταας νεττὶ 

υ 
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σίλαὺς μὲν ἱερὼ καὶ τῶ ἐν τόϊς πολεμίοις. ἐσέβετο, ἡ ἡγού- 

μένος τοὺς Θεοὺς οὐχ, ἧττον ἐν τῇ πολεμίων χρήνωι, ἢ ἐν τῇ 

φιλίῳ συμμάχους ἘΝ λα Ἱκέτας δὲ Θεῶν -- 
» δι τὺ» ͵, - " ᾿ς "δὲν εεαναν 
ἐχιροὺς ἐβιάζετο, νομίζων ὥλογον εἴνωι τοὺς μὲν ἐξ ἱερῶν 

κλέπτοντας, ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς δὲ βωμῶν ἱκέτας 

2 ἀποσπώντας, εὐσεβεῖς ἡγεῖσθαι. Ἐκεῖνός γε μὴν ὑμνῶν 
"7 ὁ. 9. ς Ν Ν "7 “ΕΞ ΓΑ ᾿ ον 

οὔποτ᾽ ἔληγεν, ὡς τοὺς Θεοὺς οἴοιτο οὐδὲν ἧττον ὁσίοις ἔρ- 
ἄν δὲ »-“- « -Ὁ “ Ὶ]Ὶ ἣν, ἂν ὧδ 4 3 

γοις, ἡ ἄγνοις (εροι!σ ἥδεσθαι. ᾿Αλλὰ μῆν καὶ ὁπότε εὖ- 
ν ᾽ 5 ΄ « 7 3 » -“» ͵ 

τυχοίη, οὐκ ἀνϑρώπων ὑπερεζφρόνει, ἀλλὰ Θεοῖς χάριν 
3, 2 

ἤδει. Εἰ- 
Ν 7 δ « τ ΔΛ ͵, Ε » 

ϑιστο δὲ φοβούμενος μὲν ἱλὰῤρὸς φαίνεσθαι, εὐτυχῶν δὲ 

3 πρῶος εἰνοω. 

Σ "εν .- ᾿Ν “ 2, 

Καὶ 9 αῤῥῶν πλείονω ἔθυεν, ἡ ὀκνῶν ηὔχετο. 

“" Ν ΄ὔ ᾽ ", ΄ 

Τῶν γε μὴν φίλων οὐ τοὺς δυνατωτάτους, 
ΕΣ ν ῪΜ 7 7 » 7 ΄ 

ὡλλώ τοὺς τροϑυμοτώτους μαάλιστω ἠσπάζετο. Ἔμιίσει 
Χ ᾽ 7 »" 7 5 ͵7 » ᾽ν 3, ᾿ 

δὲ οὐκ εἴτις κακως πάσχων ἡμῦνετο, ὡλλ εἴ τις εὐεργε- 
7 » 7 7, Χ ὃν Αἵ - 

τούμενος οὐχοριστος φαίνοιτο. ἔχωιρε δὲ, τοὺς μὲν φι- 

Ροϊεῖξ, υἱὐ ἔδέζατη βἴϊαγα ἃ Θαϊπέι14- 
ὯΟ Υἱ. 1,2. αἰδομΥΤ ΟΥ̓ 6, μα γοῤοίϊηημς, 
2εγ οαριία. ϑεὰ ἴπ ΧοπορΏοητ5. ΠΟΟ 
Ἰοσο ρεδα!ατὶ γατίοπα ἀϊοϊτωγ ἀς Ἰοοὶβ 
οοτητη ἢ 5, ΕἸε τη Πτῖ5, ΡΤ ΠΟἹΡ᾿5 εἴ 
αυδῇ [οπεθα5 νἱγία τ 1, δἀ Π05 ΠᾶΓ- 
ταῖϊο δηϊεοεάθδης τεΐεγτίασ, εὐ σαῖς 

ἀϊξζογα πὶ ἔδέϊογασηααε σαι ίϑ ἀροτὶ- 
ἀπίυγ αἴσας Πα Πτγαπτατγ, τὰ αὐ Ἰεξϊο- 
ΤΠ) ΠηΘΠΊΟΙΪΩ Ῥοπᾶδστο εἴ σα ΠΊΪΠ6 
Τεπτθη τ γὰ πὶ ἜΧΟΙ τετυτ ἀἴααα ἱρία ο- 
ταῖῖο βσαταγατη σοποὶπηπί!αῖε νατίείατ, 
Πινοτίᾳ ἀεηΐαθε {εᾷ ΒΒ ηῚ Πεηῖβοα- 
ἴΐοπε ᾿κεφώλαια ἃ δίξθοϊς γῃεῖογῖθαβ 
νοοσδητζοτγ ἰοοἱἹ εἴ [εἀες ἀτρ αΠΠ ΘΠ ΟΓΌΤΩ, 
45 σδαΐα δἰΐαᾳθδα Ἐχρ] !σαίατ εἰ ἢτ- 
τηδίατγ, ἀε πᾶ νἱάε 10, ΟὮτ. ΓΠΕΟΡἢ. 
Ετηδῆὶ Γι χίοοη ΤΟ; πο]οσῖθο Οτροα. 
τῆετοτίοφο ἢ. 170. [}666. 

ἔχῃ] Μυϊραίατ ἔχοι ἴϊὰ ἃ εοσπαα 
τηδπὰ σοτγεξϊατα μαῦει Οαεἰξ, 

καὶ τὰ ἐν τοῖς σολεροίοις-ττ- τ οιεῖσθ αι] 

δα πονὰ δἀάυπίυτγ, πες ροῆαης τε- 
ῬευΠοηΪς ποτηΐπα σοταρτγο πεπαϊ. 

Ἱκέτας δὲ] Ἀοίρί οἷς δὰ παγγατοηθτα 
Ὁρ. 11. [εξὶ, 1.3. οαἱ τεξιῖιι5 Γεπτεητα 
Ὦδοο Γπ] απέϊα Γαϊ ἤει, Οετῖς [τὰ γυα!- 
οανίς Νερος οδρ. νἱϊ. οὐὐὰ8. Ἰοοὰπὶ 

νίαονα αἀγαίγμε ὀουργαυ. 

ΤῊΪΓΟΓ ἃ Ζευῆίο εἰ ὙΥ εἰΐκῖο. οτηὶ Πα Ππ|. 
Ις δηΐτη ΟἹ Ραρπατῃ 16 (γοῃδθάτῃ οἵ 
το τῇ εαηάεπῃ, ἄς ααὰ ἰοααΐτατ Χεπο- 
ῬΠῃοητῖβ ἰοσὰ8 ᾿ἰ. 13. πατγγανεταῖ, δά αἷς 
δος εχ πος ἴοοο σοηνεγία : ΜΝεψμε 
στενὸ ἄοσ (οΐωτ πὶ Οὐοῖα γεοϊί, μὲ ἐόπι- 
ίᾳ ἀδεονγιη {απέδα ἀαδεγεί, Με εἰϊαηα 
αῤμαά ῥαγϑαγος {εηηῦηα γοἰϊρίοπο ΟΥ̓Δ 711 

1αγῆε 
2τααϊσαδαΐ, ὙμΙΓαΥῚ  μ, γιογὶ μον! ἰδρον αι 

μοτΟ ἤαόεγὶ, σμῖ Μμρῥἐιεῖδις ἐΟΥ̓Τ 77: 
ποομ7)εηΐ, ΠΝ 710} ξγανϊογῖδης }αηῖς 
πάγοι, φμὶ γοἰρλοτιεηι 7 πεν 7, σα 
φαμὶ βαπα “)οἰϊαγεη.- 

3. ὑμνῶν] Ουπὶ ΡΆΠΕΙ͂ΡΠΟ ῥγαράϊ- 
σαης, αἰ αη5 νετίεηά πὶ εἢξ τηοποῖ 
γγεῖῆκο. 

ὑσερεφρόνε.) ΑἸ στε Μιγίες φιματῃ 
Πονηῖηος ἰεσεί σεγεδαΐ, τοξὶε ἱπίεγρτγειῖα- 
ἴὰτ ὕνεῖῆζε. 

ϑαῤῥῶν ---- ὀκνῶν] Μι|ιτγαΐυγ γνεῖκε 

{οτὶ ρίογοστη ΠηρΡ] 15 νεγὶβ ἀδεία πέξα πη, 
᾿ρῖδ. σοπῖνα ἱπιίθυργειϊα Γ᾿ δι γῊ ὙΕΥΜΛΗ 
ἡ μαγμηι ἰκία {ογίε πίϑτις ἕοπο ἘΠ} αγιῖ- 
710,-ττοί τι γεύμς {μὶς γιείμενοῖ οὐ ἐππηπῖ- 
περιΐες αριοὶ ῥ᾽ ίος σαις. 

ἔϑυ:ν})] Ηος εχ Ηηεΐαπο Ἰἴδτο νυ]- 
Βαῖο ἔϑυσεν ῥτορεία τ Ὑ εΠῆζα, 
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ὟΣ » ΄ ἐῶν ὯΝ δλ ἣ 7 ͵ 
σιχροκερδεῖς πενήτας ὁρῶν, τους δὲ δικαίους πλουσίους 
ὠτλν ΄ Ἐν ὦν ͵, ἌΡ Ἢ 7 ἰ δ ᾿ 
“Ποίων, βουλόμενος τήν οἰκοιοσυνήν τῆς ὠσικίας κερθώλεω- 

27 Ἀ.) δ - Χ 

Ησκε! δὲ ἐξομιλεῖν μὲν παντοῦδώ- 4 
ε ΄ τὰ ΄ 

Οπότε δὲ ψιεγόντων, 
- "7 ΝΣ ον 

ὕττον ὠετὸ καταμανθώ- 

Καὶ 
ΠΝ δ τοῖς 7 - ΄ » Ὁ} Ν δὲ 

τοὺς μὲν ὑπὸ Φίλων εξαπωτωμένους οὐκ ἔψψεγε, τοὺς δὲ 

ἐδ ὥ 

τέρων καϑιστάνωι. 

πσελμσθοι δὲ τοῖς ἀγαρῶδι 
Ἄν 5 Ε 

ἥ εἐπ᾿αἰνούντων τινὰς ἀκούοι, οὐχ, 
ἋἈ συ] ΄ 

γειν.τοὺς τῶν λεγόντων τρόπους, ή περὶ ὧν λεύοίεν. 

ΩΣ ἃς ͵ ͵7 ἐμ Ν Ὑ" Ν » 

ὑπὸ πολεμίων πάμπαν κατεμεμῴετο᾽ καὶ τὸ μὲν ὠπ- 
" ᾽ “«ἰ Ν “"} Α ᾿ ᾽ 7 

στοῦντας ἐξωπατῶν, σοφὸν ἔκρινε, τὸ δὲ πιστεύοντας, ἀνό- 
᾽ 7 δῶν Ἐς λων Χ ΄ Β ἅ 

σιίον. Επαινούμενος δὲ ἐχϑέρεν ὑπὸ τῶν καὶ ψέγειν ἐϑέ.. ὃ 
, “ς Ἂ ᾿ τ » ὟΣ ΡῚ Ἴ ΄ 

λόντων τῶ μῆ ὠρεστώ, κοὶ τῶν παῤῥησιοζομένων οὐδένω 
4 -- ᾿ς Ν 7 “ 3. ὙΙ͂Ν Ἃ ΄ : 

ἥχϑραινε τοὺς δὲ κρυψ,ἐνόους ὠστερ ἐνέδρας εφυλώττετ. 
7 Ν »“ Ν ν ωμ » 

Τοὺς γε μὴν διαββόλους μάλλον, ἡ τοὺς κλεπτάς, ἐμίσει, 
“΄ Ἢ « ΝΣ ς ΄ ΩΝ ͵7ὔ 

“μείζω μίαν Σ ιάμάμᾳ Φίλων ή χρημάτων στερίσκεσθαι. 

Καὶ τὰς "μῶν τῶν ἰδιωτῶν ὁ " ἁμαρτίας τρξως ἔφερε, τὰς δὲῦ 

τῶν ἀρχόντων μεγάλας ἦγε, κρίνων, τοὺς μὲν ὀλίγω, τοὺς 

δὲ πολλὰ κακῶς διωτιϑέναι. Τῇ δὲ βασιλείῳ τροσή- 

κεῖν ἐνόμιζεν οὗ ῥά δι φναν, ἀλλὰ καλοκεγαϑίων. Καὶ7 

τοῦ μὲν σώματος εἰκόνω στήσωσϑαι ἀπέσχετο, πολλῶν 
2 ΄σ“ »“Ἢ »“ὋἪ ἫΝ Χ ἰδ» ὁ Ε ΄ 

᾿ὥυτῷ τουτὸ δωρεῖσθαι Θελόντων, τῆς δὲ ψυχῆς οὐδέποτε 
2 7 “ ᾿ν δ. «  Α Ν δ 3 

ἐπ αυετο νῆβμειω Θιοτογουμέενος" ἡγουμέενος τὸ μὲν ἀνδρι- 

4. τοὺς τῶν λεγόντων τρόπους] Εχ 
εὐὰ. Ηλεηῆ, (αῆδ]. Βτν]. τοὺς δά άϊ- 
αἷς γεέϊε Ζευης, ἰτογα πὶ οηλ πτῪΝ εἰΚε. 
ἹΜίτου πευΐϊγαπη οοτηραταῆε ἰοοὰπη 
ῬΙαἴατοῦΏ! ἰὼ Αρορδίποστη. [4 σοη. Ρ. 
173. δ᾽] νετῦα ἱρία τερείαπτασ Χεπό- 
ΡΕοηιίβ, ἢ αυοά ἰδὶ εἢ ἐπαινούντων 
“φινῶν----δεῖν κωσαριανδ;ώνειν «οὺς σῶν λ. 

στρ, [εὰ δεῖν ἃ ἐεπιεηεῖα μ᾽άηα Δ] πὶ 
τε. 

6. ἐνόμιζεν} ϑιερΠαπὶ ἐνόμισεν ἴε ταῦτα 
τενοοανῖς Ὑ ε κε, ποῆταπὶ εχ εἀς. 
σεῖς. Ῥοίαϊε Ζεαηθ. Οεϊογατα ῥᾳδιουρ- 
γίαν Ἰατεγργεῖογ ἠσυέμηι δονπίσν περ - 
Φερ ΙαΡ, καλοκάγαϑ' ἂν νΕτΟο Μοὶ") 

᾿παλοκῴγαθθῶν αἰ  ΦΉΤαΗ εἰ αἰΓΙ με 67Πν 
υΐ πον ἢϊ ἴθ ἰξηϊεπτία. 

7. εἰκόνα] Ναϊε Τα πέϊηα συτη Ουεῖξ, 
δτήσεσθαι ἀατ, ῬΙατΑτΟὮ 5 Αρεῆ]αὶ ἰΐ, 
τῆς δὲ μορφῆς εἰκόνα μὲν οὐκ ἔχομεν, αὐ- 
τὸς γὰρ οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ καὶ ἀπο- 
ϑνήσκων ἀπεῖπε μήτε «λάστὰν μήτε 
μηρηλάν τιν π'οἰήσασϑα, σοῦ σώματος 
εἰκόνα. λέγεται δὲ μικρός σε γενέσθαι 
καὶ σὴν δψιν εὐκαταφρόνησος. ἴῃ Αρο- 
ΡΒΙΒ. ΡΟ ΤΟΙ. ἀάάϊτ : εἰ γάρ σι καλὸν 
ἔργον πεποίηκα, σοῦτό βου μνημεῖ ἴον ἔ- 
σται" εἰ δὲ μὴ, οὐδ᾽ οἱ πάντες ἀνδριάντες, 
βαναύσων οὐδενὸς ἀξίων ἔργα ὄντες. Οἷς, 

Ῥιίοπὶβ Οτᾶι. χχχνὶ. Ρ. 124. εἀ, 
ΚΕΗΚΙΙ. 

σπολλῶν--οϑελόντων}) ἘὨς οἰνίταιθις 

ΑΠδεοῖβ παγγᾶῖ ΕΘΝ Ἀρορῃιδν 
Ρ' 179. 

ῦ 2 
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- Ν δὲ Ἔν. ΤῈ} -- ἜΝ δῶ δα 7 
οὐντοηοίων, τὸ σε ὠὐυτοῦυ εργον εἰγῶϊ, ἤώι τὸ μὴὲέεν πλουσίων, 

8τὸ δὲ τῶν ἀγωϑθῶν. Χρήμασί γε μὴν οὐ μόνον δικαίως, 
2 ἣν ὙἩ δ. λλυα » ϑ' “» ε 7Ζ " ΩΣ ε 7 
ὥλλω κῶὶ ἐλευ ἐρίως ἐχρητο, τῶ μεν δικαίῳ φῳρκειν ἡγου- 

μένος τὸ εῶν τῶ ὠλλότριω, τῶ δὲ ἐλευϑερίῳ καὶ τῶν ἑαυ- 

του τροσωφελητέον εἰναι. δὲ δεισιδαίμων ἥν, νομί- 
Ν λ »“7᾿ -“ 7 ΜΝ “- ΓῸ 

ζων τοὺς μὲν κωλῶς ζῶντας οὔπω εὐδαίμονας, τοὺς δὲ 

9 εὐκλεῶς τετελευτηκότας ἤδη ἡμέδβίουε: Μείζω δὲ συμ- 

φορὰν ἔκρινε τὸ γιγνώσκοντο, ἢ ὠγνοοῦντω ὠμελέϊν τῶν 

ὠγωϑθῶν' δόξης δὲ οὐδεμιῶς ἤρα ἧς οὐκ ἐξεπόνει τὼ ἴδιο. 

Μετ᾿ ὀλίγων δέ μοι ἐδόκει ἀνθρώπων οὐ καρτερίαν τὴν 
3 ἫΝ » Ε ΓῚ 7 

ἀρετὴν, ὠλλ᾽ εὐπώϑειαν νομίζειν. 
", », ΩΣ ὕ ͵΄ 

ἐχαιίρε μῶώλλον, ἡ χρημώτω κτώμενος. 

᾿Επαινούμενος γοῦν 

᾿Αλλὼ μὴν ὧν- 
δ , Ν ΄ “ Ε ᾿ Ων Ν 7 ᾽ 

ρίαν Ὑὲ τὸ πλέον μετ εὐβουλίως, ἡ μετὰ κινδύνων ἐπε- 

δείκνυτο. Καὶ σοφίαν ἔργῳ μῶλλον, ἢ λόγῳ ἤσκει. 
10 Πρωότατός γε μὴν φίλοις ὧν, ἐχιγροῖς Φοβερώτατος ἤν" 

8. δικαίως) ϑαρτα ἵν. 1. ἔαϊξ 14 πὶ 
ἀϊᾶϊυ πὰ σπερὶ τῆς εἰς χρήματα δικαιοσύ- 

νης. εἴ ἴῃ Μειλοῦαρ. εἢ ᾿ς 6, 23. δί- 
ναντται δὲ καὶ χρημάτων οὗ μένον σοῦ 

“τλεονεκ τεῖν ἀπεχόμ “ενοι, (Ποο εἰ δικαί- 
ως) νδῥείρεως κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐσαξαε ἦν 

ἀλλήλοις. 

σῶν ἑαυτοῦ) [πτε]Π ρὲ ἀπὸ νεὶ ἐκ. 
προσωῷελ.} Εχρτοῆιτ αἤταῖίας ἐπόρ- 

κεῖν φίλοις. ἴῃ ὔσοη. ΧΙ. 9. εἴ 13. εἰ 
ἐσυφελεῖν τοὺς φίλους. Ψεῖθο ἐξαρκέω 
ατίτατ ΡΙπάατιβ ΟἹν ρ. νἱ. 5 5. ὑγίεντα 
δ᾽ εἴτις ὄλβον ἄρδει ἐξωρκέων, κτεάτεσσι 
καὶ εὐλογίαν εὐανυπ ΓῚ μαπεύσῃ 
Θεὸς γενέσθαι. Ἰάετα Ν πὶ. ἱ. 47. ἀλλ᾽ 

ἐόντων, ([ο. ἀγαθῶν, ἀἸοιταγ αἱ Ηοηγ6- 
Του πὶ σῶν πἰαρεῖυτ ων») εὖ τε παϑεῖν καὶ 

ἀκοῦσαι, φίλοις ἐξαρκέων. Ἰίαατα ἰεη- 

τεητία ΡῬτίογὶ5 Ρίπάατι Ἰοοὶ πθθο οὔξ 
ἄςῦει: δὲ φμῖς σϑϑνας ορὲς σμημμία! ἰαγ- 
Σιεηο αὐηϊοὶς οὐ ῥαϊγῖα, 116 μὲ οῥίύμς 
ἰαμάες αὐάαὶ εἰ σίογίαηι αοριῖγαῦς 

δεισιδαίμων) ΝΠ ΕΠ ἀἴεος δοῖρης, αἴ 
εχ ΕΝ Ἰ. ἱπτεγργοίαιαγ ᾿πάὲχ Ζεαηϊα- 

πῶ ΟΥτορ. “11.7.39 ἘΒ᾽ Ἰη10 ρτω- 
Ἢ ἱ ἐξήρ; χεν αὖ ὁ Κῦρος; παιᾷνα τὸν νομειξός 

μένον" οἱ δὲ ϑεοσεβῶς πάντες σων: πἤχη- 
σαν ἔδει, ἀλλ. 7 “ἢ Φωνῇ! ἐν τῷ τοιούτῳ γὰρ 

ἐδ φὶ δρισιδικίμονες ἧππον σοὺς ἀνθρώπους 

φοβοῦνται. ΟΌΪ (δοιὰ 8]105 τηδ]ε ἴα τα 
᾿πιεγργοΐαταβ λοηπίηες γείσιοίος εἴ γυυε- 
γοΉα ἀἰξογμ 77 ῥίεπος, ΕΠ εηΐτη αἵτος 

αὰς ἴῃ Ἰοςο, (4}}0] ἐπὶ πὶ ποα αἱ 5 οἵ 
νοσάθ]ο Χοπορῆοπ,) φυΐ Μμγμηα 
σον ΕΥ̓ ἱπισοβηϊ συοηίμπι {ἰηηε 1, πϑ {8- 
σμμαδῖς γεδμς απ! ῥγαίογα εἤεγίμγ. 
[ἡ Αρεῇϊδο ἀϊοϊτατ ἴῃ Ἰαυάεπῃ, πη να]- 
σατὶ τ Πἶτς ἤρπαῖ τἰπυ! ἀϊταῖετα τηα στὶς 
τιαἀϊπετα. Ροτῖοα εἐχρανείοεητ απ. 
(ειτεγατη τείρεχίε Ηοτγοάοιϊ Ἰοοαπη ἱ- 
3.2. 

9. ἰξεπόνει πὰ ἴδια] Ηδπο εἀά, νειῖ. 

ΕἸ τ εἰ. Οαε1, Ἰεδείοπετη γεξὶς 5τορδα- 
τίδπεο ἐξεπονεῖτο ἰδία ῥσθοτα]ϊε Βαςῃ. 
δι θςου5, αὶ ἢ. 1. ἐχοεγρεϊ Ρ. 20ι. 
οπλίτος ἤδια, [4 παῦεὶ ἰδ οάοσχ 
Βταποκίαπι5. νοὶ ροιῖυβ. Ρατγὶ Πεπῆς ἃ 
Βτεαηοκίο ᾿πρεξιαβ. ϑιθρπαπὶ Ἰθξιϊο- 
ποπὶ ἐχρτγείηε ΡΠ] ρΡἢΙ νεγῆο : ροἠογὶς 
“εγο γμἐμς ἀμίρεα)ιο Ἰαηρεδαίμν, φμασπ 

ποι μεῖς Μόϊ ἰαδογίδις φοιηβαγα δῖ. 
Θυδπὶ τατηθη τεδϊίυ 5 ἴτ8 τεααϊὶ ροήξ 
οεηίει ὑ εῖῆκο : πρμάλαμα ορπίομετη ἐμάς 
δαγμν {ἐπ γουεόαί, φιαγη γιοῦ πὲία εἴ ζα- 
δὶς ἐκρτί πονεῖ, ( ἰετογαπα ἰρίε νειδὶ 
[ογυηατη ἢ ες ΓυΓρεέξϊατῃ εἰ [στ ρτασα 
τα} τ ἐκσπονήσειε νεῖ ἐκπονοίη. Ἰπ}]- 
ἀετα νυ]ραΐβτη δτηρὶςέϊογ. ' 

ΨΥ ΠΟ τ ΑΝ σα αι νι 

-- οὐαυϑο» τὸν τος ας, τυ 

δ ΦΈΨΌΜΦΟΩΝ 
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Ν 7 7 
κωὶ πόνοις μαάλιστω 

ἥν " 

κώλων ἔργων μώλλον, 

ἀντέχων, ἑταίροις ἥδιστα ὑπεῖκε, 
Ἂ »"ὋΣ »" Ἃ 2 »"-75: 

ἡ τῶν κώλων σωμώτων ἐπιϑυμῶν. 
ἐγ ἼΘ -" "»“ ΕἸ 7 » - 

Ἐν τε μῆν τῶις εὐπραξίαις σωζφρονειν επιστώμενος, εν τοῖς 
᾿"»ο ΠῚ Ν ν ͵7 ἂν Ν Ν »΄ ᾽ δ 

δεινόὶς εὐ ἀρσὴς ἐδύνατο εἰνῶι. Καὶ τὸ εὐχῶρι οὐ σκῶμ- 
5 Ν Ὁ ͵ "»" ͵΄͵ » 

μῶσιν, ὡλλω τρόπῳ ἐπετήδευε᾽ καὶ τῷ μεγαλοζρονε οὐ 
'ς -«“ » ΄ς Ν. ΝΡ » "»" " -“᾿ ε Ψ 

σὺν ὕβρει ὠλλῶὼ συν γνωμή ἐχρῆτο. Τῶν γουν ὑπεραυ- 

χων κατοωῴξρονων, των μετρίων τωπεινότερος ἤν. Καὶ γὰρ 
, Ἢ -“ τὴ » “ »"» “ω Ε] 

εἐκωλλωπίζετο τῇ μὲν ὠμῷι τὸ σωμῶ Φαυλότητι, τῷ δὶ 
Ε Ἂς ᾿ς »᾿ ἢ ͵7 »" ᾽ “ν ἣν Ν ε ᾽ ͵΄ 

ὠμῷι τὸ στρώτευμω κόσμω" τῷ δ᾽ αὐτὸς μὲν ὡς εἐλῶχι- 
"»-ο- -“ὦρ, Ἀ ὡ ἢ « ΄ο-7΄' ΕΣ »-ὦὋὦ25 

στων δέσϑθϑαι, τω δὲ τοὺς Φίλους ὡς πλείστω ὠελειν. 
Ν ᾿ 7ὔ γ ᾿ 3 ΧΝ 5: 7 

Προς δὲ τούτοις, βαρύτατος μὲν ὠὡνταγωνιστής ἡν, κουφό- 
Ν ᾽ Ξι “-Ὁ Ν "2 7 

τῶτος δὲ κρωτησῶς" ἐχι ρος μὲν δυσεξωπάτητος, Φίλοις 
5 ΠΝ ». ΄ 

Αἰεὶ δὲ τιθεὶς τὰ τῶν Φίλων 
Η »“ Ν » -“ὝἌ -- »"»" " 3, “ἢ 

ὠσῴωλως, ὠἰεὶ ὠμιώυρουν τῶ τῶν τοολεμίων ἔργον εἰχεν. 

Ν 2 ΄ὔ 

δὲ εὐπωρωπίιστοτατος. 

"»-Ὡ-7ὖ΄ « Ἀ ΄-“ ΕΣ ͵7 ε ἂχ 

Ἔκεινον οἱ μὲν συγγενεῖς φΦιλοκηδεμόνω ἐκάλουν, οἱ δὲ 13 
ΕΙ 7 « , ὧν ͵ ΄ ΄ 

χρώμενοι ὠὡπροζφασιστον, οἱ ὃ ὑπουργήσαντες τί μνήμονω, 
ες Ἄν, 13 ᾽. » ΄ ὰ ν ᾿ 

οἱ δὲ ὠδικούμενοι ἐπίκουρον, οἱ γε μῆν συγκινδυνεύοντες 
Ν 5, 'εχὶ "“ Ἄγ 5} Ν Ζ΄ 7 

. βετώ Θεοὺς σωτήρῳ. δΔοκει δὶ εμκοίγε κωὶ τόδε μόνος 14 
᾿ 3 "" ε « Χ » 2 ᾽ Ν 

᾿ἀνϑρώπων ἐπιδεῖξαι, ὅτι Ω) μεν του σωμῶώτος ἐσσχυς γήῆ- 

ράσκει, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ῥώμη τῶν ἀγωϑῶν ἀνδρῶν ἀγή- 

11. σῷ μεγαλόφρον] Αὐάαξζεῖ σὰ πὶ 
ϑιερῆδηο νυϊσαία πὶ τὸ μεγαλόῷρον 

σοτγαχὶ, αυοά ἱπορεπιτηε ἀοίοπαϊς 
Ζειπε, δαἀπιοπεηΐε εἰἰατη ὙΝ εἰΚῖο. 
σὺν γνώμῃ, Ομ) «εφμϊίαίε εἰ πιοάεγα ἰοῦ 
εὐρα αἰϊος Ἰηϊετρτγείαταγ ΝΥ εἰῆκε. Μα]ε 
Θυεϊξ, συγγνώμη ἀδῖ. 

αὐσὸς μὲν) Ασυτε μὲν ᾿πὲετεπἀ 1 Πὶ 
εῆξε νἱάϊε ΝΥ εἶκε, Γεἀ Ἰάεπι ριθίεγεα 
ψεγθαπι αἰϊφαοα ρεουϊίατο, αὐ ὨονδπΠ 
Γεηςεητίατῃ δἀάϊτα πηι, ἀεἤΠάεξτγαρσαϊ, νε- 
Ἰὰς ἐχρημασίζετο. ΜΙΠΙ τἀτηεη αηϊὰ5 
{επιθητῖϑρ, ἃ νεγῦο ἐκαλλωτίζετο ρεη- 
ἀοηεῖβ, πηευῦτα ἀϊνοτγίαᾳ εξ νἀεὈδη- 
τατγ. (είεγατη ὙΝ εἰῆκε Γοτῖρευ πὶ πλαὶε- 
αῖ: καὶ τῷ μὲν αὐτός ; ηὰξ ἴατιε ἔοτ- 
τὴᾶ αἰϊσεπαϊ ρτεοζατει δἰτετὶ. 

12. εὐπαραπισπότατος  Πεοο εἢ {οτὶ - 
Ρίυτα εὐἀά, νεΐεγαπΊ, ἢατγὶεἰαπὶ εἰ 

Οαεῖξ, Πθτῖ, ΒιΘρ απ δυΐεπι εὐσα- 
ρωπειστότατο: δαῖτ, Γιεν"ΠΠἼτηο ἀπε, 
Ὀτγάσῃϊο Χαπορῆοη Λρεῆϊ!αϊ πὶ Πλϊᾶ πΠῈ 
Ἰητεγά πῇ 'π ἀπηϊοογαπῃ ἀεπάοτία ἴπ- 
ἀυ!ρεπιῖαπη ἤθη οδἤίραι, ἐεὰ ἰαησὶς 
νεγθαϊο. θόοσεῖ Ρ᾽ αϊαγοὮϊ παγγατο Α- 
Βεῆ]αὶ ἂρ. ν. τοὺς μὲν γὰρ ἐχϑροὺς 
ἀδίκως οὐκ ἔβλασπεε, τοῖς δὲ φίλοις καὶ 

σὰ μὴ δίκαια συνέπρασσε. καὶ σοὺς μὲν 
ἐχϑροὺς ἡσχύνετο μὴ τιμῶν κατορϑοῦν- 

σῶς, τοὺς δὲ φίλους οὐκ ἐδύνωτο «ψέγειν 
ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ βουϑῶν ἠγάλ- 

λεσο καὶ συνεξαμαρτάνων αὐτοῖς" οὐδὲν 
γὰρ ῴετο τῶν φιλικῶν ὑπουργημάτων αἰ- 
σχρὸν εἶναι. Θυξ ὰπὸ ὨΠογίσα πὶ να- 

ΓΆΘΟΠῚ τηᾶρὶ5 ἀδσεῦραπί, ασυᾶπὶ οἱορὶὶ 
[οτὶρίοτετη. Λάάε φὰδὲ ἰάδτῃ Ρ] υἵατ- 
Οὔ5. παῖγαῖ ἴῃ Λρορῃίπερτη. [ᾶσοπ. 
Ρ. 185. 

ὌΡΩ 
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βατός, ἐστιν. 5 

καλὴν ἐφηέμενος δόξαν, εἰ καὶ μὴ τὸ σῶμα φάν ἠδύνατο, 
1ὃ τὴν τῆς ψυχῆς οὐτοῦ ῥώμην. 

ΑΒΗ ΑΊ 

Ἐκεῖνος γοῦν οὐκ ἀπᾶπε μεγάλην καὶ 

Τοιγαροῦν ποίως νεότητος 

οὐ κρεῖττον τὸ ἐκείνου γῆρας ἐφάνη; Τίς μὲν γὼρ τοῖς 

ἐχιλροὶς ἀκμάζων οὕτω. Φοβερὸς ἥν, ὡς ᾿Ληῤιδολαθθι τὸ 

μήκιστον τοῦ αἰῶνος ἔχων : Τίνος δὲ ε ἐκ ποδῶν γενομένου 

μῶλλον ἥσϑησαν οἱ πολέμιοι, ἢ ̓Αγησιλάου, καίπερ γ7- 

ρωιοῦ τελευτήσαντας ;. Τίς δὲ συμμάχοις πὰς δὲ παρέ- 

σχεν, ὅσον ᾿Αγησίλαος, αλίάι ἤδὴ πρὸς τῷ στόματι τοῦ 

βίου ὧν; Τίνα δὲ νέον οἱ φιλοὶ σλέον ἐπάδ μῶν ἡ ᾿Αγη- 
͵ Ἂ 3 ͵ “ἷ Χ ΄ εἴτ ςἊ 

16 σιλώον γήροιον ἀποϑθανόντω ; Οὕτω δὲ τελεῶς ὁ ὠνῆρ τῇ 
ὯΝ... ΄ ΝΥ ΄ ε Ν ΕΣ 

πατρίοὶ ὠζελιμος ὧν διεγένετο, ὡς καὶ τετελευτηκὼς ἤδη, 
5 Ψ 2 με Ν 7 » ο 3.Κ » 

ετι μεγωλείως ὠῴελων τὴν πόλιν εἰς τῆν ἀΐδιον οἰκήσιν 

14. ἐφιέμενος δόξων, εἰ καὶ μὴ] Ἰπίετ 

ἐφιέμενος οἴ σὸ σῶμα ἴτι 1 τὶς. οαἸτῖ5. εἴ 
[οτῖρτῖβ εἰ ἰασαπα, ἴῃ Οπε! ἢ, φαϊάεπι 
ἀπσοτατῃ νοσαῦυϊογιπλ, αὐαπὶ Ν᾽ Ἰέϊο- 
τυ Ψαγ, [μεέϊ. χχχ. 19. εχ ΟὉράϊςα 
{οτὶρίο Ἔχρίενῖε ἸηΤεγεῖς νεγθὶς δόξαν εἰ 
καὶ μὴ. ῬΕΙΠΕΙΡΏα5. Ἰοσυ πη, ἴα νεγεῖ: 
1116 παγηχμε ποπὶ εἹῇ ἀεξαι ραίμς, χια,- 
ἄμ ἡῤβμς αρληηὶ, αἶγες οογῤμς ῥεξενγε 
ῥούμ!!, Ια ΟΜ ΑΙ ΤΥ ΜΕ Ξναοίαγανιφια 

αεφωΐγεγες ἀπὰθ νἰγὶ ἀοξι! ραταῦατιτ, 
δ πὰ ἵπ Πδτο Τ00 Τοτὶρίατα ᾿ερη 8 ἐφιέ- 
μένος ἀρετὴν ἕως, αὐὰπὶ [ΟΓ ρα ΓαΠῚ 
οογηγηθεηήαῦθαῖς Γεοηοσανίαξ, το}! οε δας 
Ζειπε ἰάεο, ᾳυοά πεηὰςδ καλὴ πεαὰς 
ἐφιέροενος ἀδ νϊτίοτε ἀϊοὶ ροίπτ, Μίγα 
ΓΆΤΟ ! ΜΙΔΙ σοπίτα ΡὨΙ]ΕΙ ΡΠ 5. ποη 
ἐφιέμενος ἰεὰ κτώμενος το! ἀἴἔξ νϊάε- 
τατγ. ᾽διοτίαηα ἐογιρίυτα ΒΟ ΙΟ ρ]α- 
οαἷϊε. Ηυτομιηίοῃ Βτοάεξοατπη {εουτβ 
πονᾶτῃ [οτὶριαγατῃ ρτοθανῖς δόξαν ἕως, 
αὐυᾶγῃ δηιρίεχυβ Ζεαπε ἤτγηδγα νοἹ υἱέ 
ἐχ ἴοοο ΡΙυτάτοηι Α κοῦ, ο. χκχυῇ. 40] 
εαάετπῃ ἰταάθης φιλοτιμίας ὩΟΠΆΪ 6 τι- 
ἰαῖατ. Ψνεῖκε πιογῖο Ψιξιοτγιαπᾶτη 
Τοτιρτατα ΠῚ ρυϑοία τ, αοπα πὶ δἰ ἰθτα 
ΤρΡῇῆ Χοπορῃοπεῖβ Γεπίθπιῖϊθθ, ΔΠΙ ΤΊ ΠῚ 
οατ σογροότα πο ἰεπείσοτε πε ᾿δη- 
πυκίορεγο, σοηϊγαγία ἢς. - Ἑαυϊάετῃ ν]- 
ἀςο, ῬῃΠεΙρῃ τὰ. πὴ δόξαν πεὸ ἐφεέ- 
βέενος τεἀάϊα!πῆε, (εὰ ροιί5. ἀρετὴν δἱ 
καώμενος  ἀεἰπάε ἀπθῖτο, ἢ ἐφιέμενος 

σατὰ δοσυίατῖνο δόξαν )αηδὶ ροῖῆτ. [ἢ 

ΡΙαίδγοο ἴοοὺς εἰ σᾶρ. [Ϊ. 4πεπὶ 
ΟΠ ΡΑΓΆΓΕ οὐ εγαηῖ : ἀλλὰ καὶ τὴν 
φιλ. οτιμίαν ἐπ "δηλοτέραν ἔσοίει πρὸς μη- 
δένα πόνον μηδὲ πρᾶξιν ἀπαγορεύοντος 
αὐτοῦ" διὰ τὴν χωλότητα. ϑεὰ πες ἱπάς 

ῬΓΘΕΠΑΙ σαϊσαυδπη ρετὶ ροϊοίξ, 
15. Τοιγαροῦν] ΒτΟΌδΘαΒ Ρ. 594. εἴ 

ῬΙαΐατοῃας ἴπ ἴῦτγο Απ [ἐπὶ ἣς Βετεη- 
ἀα τεῖρ. ρ. 136. εἰ, Βεἰζκ. Ρ- 103. εἀ. 
Ηαΐτεη. ἰασάδῃτ εχ ἢ.]. ποίας γὰο νεό-- 
φητος οὐ χρ. ἴῃ Ρ]αἴατοῃο ναἸξαῖα: 
οὐϊτίοπεβ ἀᾶθαπι ἀγῶνος ρτὸ αἰῶνος, ἃ 
Βτορμαπο ᾿πάυδζαπ : ἀεϊπάς παρίσχεν 
ἤ ̓ Αγησίλαος : Ροῆεδ πρὸς τὸ σπέρμα τοῦ 
βίον ὦν, ἀπάε Ηατο ϊηΐοπ ἴῃ Χεηο- 
ΡὨοπτε εὐϊάϊι πρὸς σῷ τέρματι. Ἀεϊκε 
τῷ σκώμματι ἴῃ Χεπορμοπίε φοτγηῖρα- 
Ῥατ. γεῖκε νυϊραάτα τη σαόμασι Ρτεδ- 
τ} 1, Πιη ἢ τα ἀϊηετα οὐ Βατηϊηῖβ πὶ 
ΓηᾶΓΕ ΘΧΘΌ [5 ΟΠ δχίτα νἱϊθο ἃηπο- 
14η5. Ιάδη} να] ραῖαπ) ογάϊπεπ νεῖθο- 
ΤᾺΠῚ σποίως οὐ νεότητος Εχ δυξϊοτίίαια 
516] εὐ Ρ] αἴαγοῃὶ τεξϊε τηυτανῖ τ. 

Τήνα δὲ νέον] 1η Ἰοσὰπι νυϊρατὶ σῇ δὲ 
νέοι Τοτὶ ρτατγαπη,. ᾿ἰθτογατα Ρ] ατατοῆὶ 
Γαδάςητα ϑιθρμᾶπο ΡΥ πηὰ5. Τα Ὀβ ταῖς 
Ηυϊτοῃίηίου, 1η Οοάϊος αἰΐηυο ΡΙὰ- 
τὰγο ὶ νέων (οτὶρίατη τερετῖς Βέερῃα- 
ΠῈ5. 

τό. ἔτι μεγαλείως ὠφελῶν σὴν σόλιν} 
Ἑδΐοουῦ πὴϑ ἰπ Ἔχίγετηο πος ἰοοὸ ἢε- 
γεγο, πες, συοά ἱπείξ οἱ δοιπηΊεη, δἵ- 

ίσψαϊ ἀὰξ ᾿ητο!] βεῖς, πα ι15 ἐπὶ πῇ 

να ὑφίκρς υνδιν λοις, κονν -ς 
ἐφ΄ 

ὑπτΣ τ 

τεομαξ μαορος, ταί 

ὑπο τ 



ΘΑ Ρ. ΣΤ, 205 

ἢ ταὶ Χ ΩΣ ε μι μὰ ΕΝ " 
κατηγώγετο, μνήμειω μεν τῆς εὔὐτοῦ ὠρετης ὠνὼ πασῶν 

τὴν γῆν κτησάμενος, τῆς δὲ βατιλικῆς ταφῆς ἐν τῇ πα- 

τρίδι τυχῶν. 

ἐγαξζαπι Δ] σα ετη δὰ ραίτϊαπὶ ΑροΠ]αὶ 
τοάαπάδηϊεπη αυδηηθαϊηῃ αυΔῇ μεγ 
{τ ΠΙ͂ΈΠ Πα ΠῚ νἱάθτα τπὶ νἱάεοῦ ἴῃ 
ΤΩΟΠΌΠΊΘΠ 5 ν]τῖα 15. 6} 15 ΡΟῚ ΟΠ ΠΕ ΠῚ 
τοτταγα τη. οὐθοτη αἰ Πρεγ 5, ΤἘραϊίατα 
1 ΠηΊ6 1 σΟΥρΟΓΙΒ εἴ ΠΟΠογεβ. ΤἘρΡῸ τ γθ 
τορῖὶ αυϊά Παθαδτῖης αὐ] τ τ|5. αὐ ρὰ- 
τἀγίατα Λσοῆ]αὶ, αὐ αυϊάδῃλ ἀπο 
Ταρεηῖεβ εἴ ἀπταὴβ ἀἰοσὶ ροῆπε, 6δ4ὰ]- 
ἄθαν σοη]δέξαγα ᾿ἰπρΘ η Πυ)Ὸ5. πηεὶ 
ΟὈτα Πα σα} αὐἴδαὶ πεηθεο. 86α νυἱ- 
ἀεῖαγ ἴῃ νετοὶς μεγαλείως ὠφελῶν ἴη- 
εὔὔδ τπα] 5. αυϊὰ, ασυᾶτη ᾳυοᾶὰ νεγῆο 
Ζεαπιαηα, σαί ῥγοάε[7ε, ρτοτηϊτῖε. 
Ιῃ (Ξουποπιῖσο επὶπῃ χὶ. 9. Θεοὺς με- 
γαλείως σιμᾶν ἰάδτη Ζοῦπε ἄέος γιαρηὶ- 
σε σοίογε Ῥάυ]ο ταξι5. νογι, ασυοά 

εἰξ ἀφὸβ τπᾶρηῖβοο (Δοτὶ ΠοΟΓα ΠῚ 8Ρ- 
Ῥᾶταια οοἰετο. Θιαφογοπάα τσὶ Ἰρίτογ 

. ΘΕΠ Πα τὶς τηᾶρηϊβοεπτία, Π86 ΤΊΟΓΒ 
οἰρία Αρεῦ]αὶ ραιτῖϑο δῖα} τ. Θαϊά 16]- 
ἴὰτ, ἢ Χεπορῃοηίειη ἀϊοαπηα5 {μ6- 
ἑλαῦε μεουπίαβ, 405 ΑΡοῆϊαὰς δητε 

ΤΟΤΕ ΠΊ εχ ἄϊρυρίο {γα π[πλϊαγαῖ ἴῃ 
Ραττίδ πη, ααθ 6. ἀς πη Γῇ ΟΕ ΠῚ ΕἾλι5 
ΟΓΡΟτα σοτὰ Οἰτσα τα Ὁ Γἀσεάφογηο- 
ΠθΘτη 84|1ἀῖ85 ρογνθη δ ν᾿ἀεηταγ. [τὰ 
δηἰπῇ Ρ] αἰᾶτο 5 'π ΑΡΟΡΏΙἢ. Ρ. 191. 
ὉΌΙ πατγὰϊ νἱξῖος. ἃ0 Αρβεῆ]αὶ ρᾶγνᾷ 
τπιᾶπα ΝΝεξτη Ὁ γαρῖ5. ᾿πἰ τη ϊσοβ : χαὶ 
χοήματα πολλὰ τῇ πόλει διεπέμψατο. 
Τιοάοτγαβ χν. 93. ὡς μόνος κατωρϑωκὼς 
σὴν βασιλείαν, ἐτιμήθη ταῖς προσηπού- 
σαις δωρεαῖς. ῬΙατάτοπ 5. Αρεη]αὶ α. 
χὶ, ἄλλα: τε λαβόντα δωρεὰς καὶ πρὸς 

σὸν πόλεμον (Το ἠθοτη ΠΟΤ) ἀργυ- 
ξιου διωκόσια καὶ πριάκοντῶ σάλαντα. 

νιάδ Τρτα δά (Άρ. 1]. [6έϊ. 31. Πος 
Ἰσιτατ Νοξίαποῦϊ ἀοπαπὶ ρεὲγ Αβεῇ]α- 
ἘΠῚ τ ἔτ πῇ ᾿πι6} }Π Πρ ετα ν! θῖν Χεηο- 
ΡῬῇοπ. Θυοάΐά ἢ νετὰπὶ εἴ, εχίγειια 

ἄσο οταιοπβ πη δυη τα [Ὡηἰ ἃ {δηῖεη- 
τὰ ἰρίαᾳ αἰΐεηα, αυΐρρε ου͵ὰ5. σαρὰξ 
εἰξ ἴῃ νου ὶ5 καὶ τετελ.-τοκατηγάγετο, 
εἀ δάαῖῖα, αὐ πυτηθτοία ρευϊὶοάαβ σα- 
ἀαῖ, εἰ ἀπ τα Ἰυο σοπο!αάδιῃτ. 

υ 4 
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᾿ ΙΝΌΕΧ σἈΑΟΙΤΑΤ ΙΒ 

ΖΕΌΠΝΙΑΝΌῦδ. 

ΑΔ, 

ε 

Αοὺε; το 115, ἀε]σαίιις, ργαΐας ὅγυ. 
ἐν, 44. ἁβρότης, τηο} 165, ἀ 6] Ποἶςα, 
ἐδ. Υἱῖῖ, 8. ἁβρύνομαι, π]οτίοτ, τα] ῃὶ 
ἰρίε ρίδοεο, Αξ. ἰχ, 2. 

᾿Αγαθϑὸς, ῥγοῤγὲο ἐδ Ὀοπαι5, ατἰ]15, αὶ 
ὑτοάε!, ἴῃ ᾳὰυο εἰ αἰϊᾳαϊά, υπάς 
ὉΠ|115 αἰΐαθα ρῥτγοβοιίοὶ ροίῆι. 
Ηἰπο ἀγαθὸς οἰκονόμος, αἰ] σα ῃ 5 ρᾶ- 
τετέα πα} 15 Οεο. ἱν, 15. ἵππος, Ε4 15 
Βεπογοίαβ Οεο. χὶ, “5. τέκσων, [Δ ΘΓ 
Ἰρηδτίβ ΡΟΓΙΓ5 ἐό, νὶ, 13. αὐλη- 
τρὶς, ἐρτερία εἰ ϊοῖπα 5. 1ἷ, 1. ὧρ- 
ματηλάτης, ἀατίρα ργεοίϊαῃβ ἐῤ. 27. 
μασσρωπὸς, ρετίτιι5, ἰἀο Ἔα 5 ἰθηο 16. 
ἦν, 58. ὠνητὴς, ΘΙΏΓΟΓ Θα8 εἴ 
σοτητηοάυβ, 41 πο τηοτοία5 εἰ 
ἴῃ επιεπάο, {εὰ ρτοίίατη τα πῃ 
ἀϊξηαπι τὰ Ἰ᾿ϊοϊταῖαγ Οεα. ᾿ΐ, 3. γῆν 
ζο] πη. ἔδγα! ]ε 1ὁ. χνὶ, 7. πολέμῳ, 
ἔἕοττβ ἴπ Ὁ6]10. ψγ)}.. ἄλκιμος, 1δ. ἵν, 
15: Ψ, 15. ἀνὴρ, νἱτ ἔοτι5 εἴ τοδα- 
ἄμ, οῤῥ. τοῖς ϑηρίοις ἀσθενεστάτοις 
ἈΡ.ἸΧ, 5. Τὰ ἀγαϑὰ, τεϑ ἰεου πάδο, 
ζοτίαπα ἐεουηάα ΗἸ. Εἰ, 2 : χὶν 12. 
εἰς σὸ κοινὸν ἀγαϑὸν, ἴῃ ΟΟΤΠ ΠῚ ΠΕΙῚ 
ὉΠ Αίετι ὁ. χὶ, τ. 

ἤλγαλμα, ἢιηυϊαοτατη ἀεὶ Οες. ν, 2. 
᾿Αγάλλομαι ἐπί σινι, ταὶ ρίαοεο τὲ 

ϑυτηρ. ἰἰΐ, 14. ἐπὶ σῷ κέρδει, ἀεῖο- 
δου φυφοῖῖα Οες. ἰἰΐ, 8. 

"Αγαμεΐ σι σίνος, αἰϊαεπὶ δ πγῖγοῦ Οὗ 
ΔΙ’χαϊὰ ϑυπηρ. νἱϊῖ, 8, 1.2. ΔΒ.1,326: 
Ψ1Π, 6. ψυχαῖς, αὐϊταὶ ποτὶ 5 ἃ 
νίτεαίε ἀεἸεξϊον ϑυτηρ. ν"ΐν 29. 

᾿Αγαπάω, οοηϊεηΐυς πὶ Οες. χὶ, 10. 
᾿Αγαπητὸς, (ΝΠ οἴεπς Οεσ. νἱϊ, 6. πάνυ 

ἀγαπητὸν, [τὶ εἴ, (' ργθθοίατα σὰ πὶ 
115. δαὶ εχ! ἰσηαπάαπιὶ οἱ ἐῤ. νἱ, 
16. ἀγαπητὸν, α04 δηΐπιο (ἀ{|5[α- 
οἷς Ηι. 1. 28. 

᾿Αγασεὸς, Δαἀπιγα}} 15 Οεο. χὶ, το: 
᾿Αγαστῶς πράττειν τι δοκεῖν 6.5 ἰη- 

Διζαξατη νἱἀδέαγ ὀχί πα πὶ εἰ δά- 
ταϊτατίοης αἰβ πὰ πὶ ΑΒ. ἵν, 24. 

᾿Αγγεῖον, τεσερίἀου] πὶ Οεσ, ν]]], 11 : 
ἀπ Ὧι 

ἔλγγελοι, ΠυΠΟΙΪΐ, ὧς ῥγοάιρὶῖς εἰ ῥον- 
{6η1115, ΑἸ θῈ5. ΠῚ’ Ταταγα πὶ Πρ η]ῆ- 
οδῃῖ 5υγΏΡ. ἱν, 49. 

᾿Αγείρω, 4}}1οἷο ΗἸ. ἰχ, 9. 
᾿Αγήρατος, (επιεξτατ5 εχ ρεῖβ, ρεγρείαο 

νἱβθη5 Αξ. Χἷ, 14. 
᾿Αγλευστὴς, ἱπρταία5, ἴα ΕἸ ἀΙ οἴ 5. “ν᾿. π. 

Θεδ. "1 2. ἩΠ 
᾿Αγνὸς, σαα5, ρα τα, αἷδ νἱξίπιῖς, 5. 

ΜΠ]. 9. Αξ. Χχίν 2. 
᾿Αγνώμων, ἱτηρταάεη5 Οεοσοη. ΧΧΙ, 3. 
᾿Αγνὼς, ἱπίοϊα5 Οεο. ΧΧ, 13. 
᾿Αγορὰ λυϑῆναι ἀϊοϊζαγ, ΌΪ σοποῖο ἵ, 

ται τα ἴῃ ἕοτο πεβοιογαπι σε- 
τοπάογαπὶ ἃ σΟΠΙΓΑ ΠΕ Παοτα 
σαυία σοηρτεραία ἀϊοεῖηι Οες. χΐν, 
1. προεῖπεν ἀγορὰν παρασκενάξειν, 
οογηπηεαία πη ἱπηρείανις Αρ. ἵν 14. 
παρέχειν ἀγορὰν, ργοΌεΓΕ σοπηπηεᾶ- 
τυτὴ ἐδ. 115.31. 

᾿Αγορωνόμος ϑγτηρ. ἰΐ, 20. τοτ Πῇ νεπαᾶ- 
1᾿ὰτῇ σαταίοτ εἰ ἰπίρεξιον. Ἐείροη- 
ἄει ἔεγσγε Κοπιαπογατγηῃ 1105 Ρ]. 
αυοά δὰ ουγᾷπι ταῦ πὰ ΨΈΠΑΠ ΠῚ 
δίτηεί, ἀε αυἱδὺβ ν. Κληεγμς σα 
Ηεϊπεοοῖὶ Ηπ}Πς ων. ἴ, 54. 

ἔΑγριος, Ἀρτοῖ5, οῤῥ. ἥμερος. τὰ ἄ- 
γρια, Οεο. χνὶ, 5. απε μεθ εἰ 
ἔταζε5, αυδ ἰροπίβ ε ἴετία ρτονα- 
πίαπί, 

᾿Αγρὸς, τὰ» οῤῥ. πόλις, Οεο. χὶ, 15. 
16. ἀγροὶ, μτεράϊα ὁ, χὶϊ, 2. 

᾿Αγχιτέρμων, σοπίεγπγΐηι5, Ππί τ πιὰ 
Ηνχ, Υ.: 

ἴλγω ἀδόλως σπονδὰς, ἤπε ἀοῖΐο σοη- 
(ετνο ἱπάπιςϊας ΑΚ. ἵν το. ἄγειν πὸ 
ἔσος, ταῖϊοηετὴ ἀηπούατη πιοάδγατὶ 
Οεο. κχνὶϊ, 4. πρὸς ἔχϑραν, ἀἀάποοτε 
'π οὐϊαπη ΗΙ. ἴχ, 1. ἐσὶ σοὺς σολε 
βίους, σορὶᾶ5 εἄυσεῖε δάνετίας ΠΟ 
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ἤες Οες. ν, 15. μεγάλος ἦγε πὰς 
ἁμαρτίας Αξ. χὶ, 6. σεμνότερον ἕαυ- 

σὸν ἄγειν Ὀιοηγί. Απιᾳ. 8, 69. 
ἤλγεσθαι, «Τεοατη ἄποοτς, πὶ δ ΠΠὰ 
(αυτῃ, Απ. ἰϊ, 6. Οφῶ, νἴϊ], 1.2. 

ἈΝΕ ἤκας 40 οἀαίαμη Οες, χὶ, 28. 
᾿Αδελφὸς, ἢ, ὃν, ΗΪετ. ἱ, 22. καὶ τὰ 

σούσων ἀδελφὰ, εἰ Ὠὶ5 ἤτα ]α. 
᾿Αδεῶς, ἀπάαξτετ, ἴεοατα Αἰ, ν 2.ᾧ- 
“Α,Σης, ἐν δου, ἀρὰ ἰηβοτοΣ Οδοὶ καί, 

τοῦ 
᾿Αδήωσος, {Π|: 5. γα πη 5 ἃ ροροΐα- 

τοης Αρ. ἵν» 34. 
᾿Αδιωσπσάστως, πίετε, ἤης αϊνἥοπε 

δαῖ αἰναϊ ῆοπε Αφ-. ἵν, 4. Ὁ. Δ. Βομὲ 
Ἐχεγοὶί. αὐ τ (ὐονῖπίλ. νἱὶ, 3.5. 

᾿Αδικεῖν, νἱοίατε Αξ. 11, 13. 
᾿Αδολ:σχέω, Βαττῖο, Ὠχοῦ Οδς. χὶς 2. 
᾿Αδοξέομαι, τηα]ε δαάϊο, ἱπέαπυὶς Ὠᾶ- 

Ὀεογ Οεο. ἵν, 2. Αδοξος, ἱσιποπηὶ- 
αἰοίας 50. ἱν, 57. 

αϑρὸς, δά α]τὰ5, τηα]αοα 5 Οες. χνὶϊν 
το. 

᾿ΑΣύνασος εἰμὶ, Μῳ. τ ποα Ῥοῆωπι 

Οεο αἰ ῶν 18.» .1.5...; ΕΠ τλ , 
᾿Αφβιγενὴς, ἱππότα]. ὅν. ἰδ γ αν εἷδ 

15. 
᾿Αξνναος, ῬΕΓΘΠἢΪ5, σοητπ 5. ΔΒ. ἷν 

20. 
᾿Αερομετρέω, ἀἔτοτη τησίϊογ: Ὁ. π᾿ Οὐο. 

Κἰ ϑν 
᾿Αζήμιος, Παἱ Πεοτῖς [αἷς πο οἷ ἀειτ]- 

τηθηΐο Οεο. χὶΐ, 19. ὑπὸ τῶν πολι- 
σῶν, ἃ οἰνίταία. Ποη τηυϊίϑὲὰ9 ΑΒ. 
νι, 8. 

᾽Λήττητος, αἱ νησὶ ποπ ροϊοίξ Αρ. 
λυ 

᾿Αϑάνωτος, ἱτη ποτα} 15, ὧδ γε, ΔΕ. νἱ, 
2" 

᾿Ααϑὸὴρ, ἀοὺυβ Οες, ΧΥ]], τ. 
ἤΆϑλιος, ταῖίεγ Η!. ἵν, το. 
λϑλον, Ρτθοσα απ ΔΡ,. 1» 24. 
᾿Αϑορύβησος, πο μΡοτγίαγθαιῖαβ, {Γἅἢ- 
4 Πὰς ΔξΕ- νἱ;» 7. 

Αϑρέω, αἰ Πρ θητοῦ. ἰηίρίοῖο, ἰπααΐτο 
5.υ. νϊ,.30. 

᾿Αϑροίξω, ἴῃ ἀπυτῃ οοτιἔετο, οΟ] ΠΡῸ 
Οες. ἰχ, 6. 

᾿Αϑρφόον τὸ ποτὸν, ροσυϊπι, ΠΟ ἅΠῸ 
ἴσποτθ, σοῃτίη!ο αξὶὰ δὈϊἰτωτ δά 
[ατ]είατεπι υἵηαε 8... ἰϊ, χζό, ἄγαν 
ἀϑρόως, ΠΊτα5 οορίοία ὅγ. ἰΐν 25. 

᾿Αϑυμέω «τι, ΘΟἰϑτε ἕετο Οεο. νἱϊὶ, 2.᾽ 
21. ᾿Αϑυμία, αὐπὶταὶ τπσότογ Οοσ, χὶ. 
4: χἰϊ, τι. ᾿Αϑυμότερα τὰ «τῶν 
βαρβ. ἐγένετο, τὲβ ὈδτΌΔτοτι πὶ γηᾶ- 

Βὶβ ἀείρεγαῖς [αξὶϑα πὶ Δρ,. ἵν. 38. 
Αὐδηρμόνως φϑέγγεσθαι, νοτοσαπάε ἰο- 
4] ὅγ. ἵν, ξο. Αἰδήμων, νετεσὰπ- 
ἀκ ἐδ. ἵν, τα. 

᾿Αἴδιορ' εἰς σὴν ἀΐδιον οἴκησιν κατώγε- 

ἸΝΘΕΧ ΘΕἈΖΕΟΙΤΑΤῚΒ ᾿ πτον 

σϑαι, ἀδνογῖ ἴῃ ἀοτη Πι δοίογπδῃ, 
αἷο ψεῥωίενο ΔΕ. χὶ, τό. 

Αἰδὼς, φαάογ, αἰ ρθητα ἴῃ τατρὶτα- 
. ἄϊης να ηάᾶ 5γ. ἱ, ὃ, 
Αἴϑων λέβης, ΒΥ. ἷν, ̓ ,.6. 
Αἰκίζομαι τὰ σώμωτα, τὰς ψυχὰς, ποὺς 

οἴκους, Οεα. 1, 23, 
Αἷρε ἴσαι, τᾶ }]} 6. ΑΒ. {{Π|,. 4. : ἵν, 5. ἀν- 

πὶ» ταὶ] “υᾶπὶ ϑιν, ἶνῳ, “δ ἡδονὴν 
ἀντ᾽ εὐκλείας, νοϊαρταίεην ρτβοέευγα 
ΕἸοτῖε ὅγ. νἱἱ!, 32. ἄρχειν οἴκοι ἀν- 
τὶ τοῦ, τα δῖα ἀογὴϊ τεβῆᾶγα αυᾶγα 
οἴς. δ... τὸς 

Αἰσχιροκέρδεια, ἸΔΟΥαΠῚ ἴατρε Αξ. ἵν, 
δὲ Αἰσχρφομερδὴς, ἴωαστο τατρὶ ἀράϊ- 

τὰ 26. χὶ, 3. 
Αἰσχρουργία, ἰπρτοῦιῖας, βαριτα Αξ. 

ἴχν ἪΣ 
Αἰσίαν ἔχειν, ἀσουίατὶ, τΟΡ ΓΘ ΘΏἀϊ, Οες. 
1 λπε  ὐκυζῶι ὩΣ [,αἱ. οτἰπλεπ 
μαῦογε: σἱὰ. Ἀμρηίθα, «ὦ Ρλαάν. 
ἜΠΕΡ ἡ Ὁ, 

Αἰπιάομαι, δσσαῖο, τοριεμοηὰο Οες. 
εἰ, τα. διὰ τὸ αἰσιᾶσϑωι ἀλλήλους 
«σοῦ γεγ. «υΐα αἰτοῦ ἴῃ δἰ τθγατη 6}- 
ΡΠ τεὶ πιᾶὶα βρεῖς οοηξετεθαι ΑΓ. 

,.33- 
Αἰχρητὴς, ὈΦ]]ΔΙΟΥ 5... ἱνν ὅ. 
Αἰὼν, νῖϊὰ ΑΒ. Χγ 4. 
᾿Ακαταφρόνητο:, ἃῸ Ποῇίθυ5 σοηίεπι- 

πόθδιαγ πα παυᾶτῃ ΑΒ. νῖς, 8. 
᾿Ακήρατος, ἸΏτοροτ, ἱπΟΟΓΓαΡ᾿ῸΒ Ηι. 

᾿ς 4. 
᾿Ακίένδυνος. ἐν ἀκινδύνῳ εἶναι, ἴῃ, ταῖο εὔε 

ΗΙ- 11. 9. 
᾿Ακλεὴς, τιτρὶς Οες, νἱῖ], 4. 
ἸΑκληφος, ἱπνοσδία8, ἅ, ς. αυἱ δά σο- 

πᾶπῃ Ποη εἰ ἰηνίταταβ 50. ἵν 1.3. 
᾿Ακωάζω, ερταῖα ἤοτεο Αξ.. χὶ, 15. 
᾿Ακόλουϑοι, 4] ἀρ της ([εαφαπηίαγ, ψ)π. 

σπευοφόροι ᾿ἴκδ εἴ σαϊοῆθθ, ΑΡ. ᾿ς 

320. σὸ τούτου ἀκόλουϑον, υοά, ΒΞ 

ρος {ξασϊτατ Οεο. ᾿ἰΐ, 2. σαῦτάώ 
ἐστιν ἀλλήλων, Ὠἰς αἰϊαὰ 6χ αἰῖο {ε- 
αυϑτογ Οες. χὶ» 12. 

᾿Ακονάω, ἔχϑουο, ἱποῖτο Οδο. χχὶ, 3. 
᾿Ακονιτὶ νικᾷν, πε ραΐνετγε, ἢ. ὁ. ἢπε 

οοιατηϊηθ νἱδιοτειη Βοτὶ εἰλοιμν ἐπ 
ἐμαῖς σγηιρι σοῖς ὧδ ἐο, φποσιῃ ἐμέαγὲ 
ἀμί σεγίαγε πόσο αμαΐεί, ΑΒ. νὶ, 3. 

᾿Ακοντίζω, Ἰάσα ]οῦ Οδο. χχὶν 7. ᾿Ακον- 

σιστὴς, Ἰασο]δῖοῦ ξ΄. ἵν» 25. 

᾿ 

᾿Ακόσμηςος, Ορα τη ΟΥ̓ΩΔΠΊΘηΟ Οατδη5᾽ 
Οες χ: 

᾿Ακούειν τινὸς, ΕΧ ἈΠ} 400 δυάϊτε Οδο. 
Χκχ, 13. ὥπερ ζῶν ἤκουε, ααοὰ ἀξ ε0 
νῖνο γΡγϑαϊσαῦδμτυγσ ΔρΡ. Χ, .3. 
᾿Ακουσμῶ, τ65 αὰξ δυάϊταν Ηἰ. ἰ, 4. 

᾿Ακρίβεια, εχαξῖα εἰ τεϊϊρίοία ἴυο ἡ 
ηυδητηὰς τεῦ ἴοσο οΟἸ]οσδπάϊ τὰ- 
το Οεο. νἱϊ!, 17. ᾿Αχριβοῦν, ῬγΟΌδ 

" 
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 {οἴτα Ὀεξ χα, 10. ᾿Ακοιβῶς εἰδέναι, 
ἐχρογαϊαπὶ Ὠᾶθεγα 16. 11,3 : Υἱἱὶν 
1ο.. 

᾿Αχρόαμα, Ἧϊ. ἵ, 14. ἀκροάματα, ΓΕ5 
δαῖτα Ἰπσαηδδο ὅγ. 1], 2. 
κ» αὐθότος γα ξοτθο Οες. χῖχ, 

- (Υ. Νιοίαν, αὐ Οδοροη. Ὁ. 752. 
᾿Απρόπολιρ, Δτχ Οὐῦ, ἵν, 6. 

᾿Αχφοτομέω, ΤὈρετίογεβ Ρᾶττεβ οὐ] πιο- 
ΤΌτΩ Ῥγεθοῖάο Οεο. χνη, 2. 

ἴΛλχων, ἰηνίτας ΗἹ. 1, 36. 
᾿Αλαζονεία, [αἴζαι5, ᾿ῃΓΟ]οητία ΑΒ. ᾿χ, 

Ἐπ 
᾿Αλαλάζω, οἸατηοτετη τοἷ0 ΔΆ. 1], το. 

αϊοιίμν ἐδ με ἰόμς ῥαρηαμι ἱπργε- 
αἰξοηεδης. 

᾿Αλεεινὸς, οαἰϊάπ5. Οεο. ἴχν 4. ὠλεεινοῖ 
χιτῶνες, νεῖχες. σδίϊδο, 85. σοΥρὰ5 
σοηϊγα ἔγισα5 ππαηίαηῖ 50. ἱν, 38. 

᾿Αλείφω, ἱηδοῖο, Πτιο Οες, Χ, 5. ἀ- 
λείφεσθαι, ἔς ἀδ! ! θα εγε ὅζ. 11», 4. 

᾿Αλεκτρυόνας συμβάλλειν 5γ. ἵν, 9. 

᾿Αλεξηπὴρ, ἀεξοηίοτ, δἀ]αΐογ Οεσ. ἵν, 
μὴ 

᾿Αληξηνὸς, σεηυΐπῃ8 Οεο. χ, 3. τῇ ἀ- 
ληϑείᾳ, τονεῖᾶ, νότο Οες. χ, τι. 

“Αλίσκοριαι, [τα ἀϊβ σοηνίηοοῦ Οεο. Χο 

8. ἤν τὶς ἁχῷ ποιῶν, ἢ ααὶβ ἴῃ ἔλοὶ- 
ποτα ἐεργεεηίας πε Οεο. χὶν, 5. 

᾿Αλκὴ, Τοτ το ἯΙ. ἴχ, 6. νὶβ, το  Γ 
Αξ. χ, αι. "λλκηβος, ἴοττὶς Οεο. ἱν, 
ΟΠ 4: 

᾿Αλλὰ, νετο, ρτοξεέϊο ὅϑυ. νυἱ, 1, ἀλλὰ 
δοκεῖ τοῦτο, ρίαςεϊ νετο. εἰ μὴ-τ-τἀλ- 
λὰ, πἰἤ-πτοετίε Αξ. ν, 4. ἀλλὰ καὶ 
μᾶλλον, ἴγῆο νΈγΟ τηδρίβ, 'τῆο ρο- 
τὰ Οδο. ν, 16. ἀλλὰ γὰρ, νετὰπιὶ 
πνέει. ἢ τό ἈΠ τ ΣΊΪ, 

τ ΑΒ. ἈΡ 2: ἀλλ᾽ ἢ, 4υαπι., πἰῇ 
Οες. ἰϊ,. 13. ΗἸΪ. ν, 2. ἀλλ᾽ ἢ, εὰ 
ΠῸΠι ἢ 5γ.Ὶ 15: ἀλλ᾽ οὖν, τά πι6π, 
ῬΙδες. ἐὰν καὶ, ετϊαπιῇ ΠῚ. 1ϊ, 9. 
ἀλλ᾽ οὖν---γε, σετίς Αφ. ἰΐ, 22. 

᾿Αλληλοῴόνοι, 6 ἱπνίσεπι οσοϊἀσηζεβ 
ΠΙ. ἢ], ὅδ. 

ἤλλλος. ἄλλαι φυτεῖαι, ΑἸΙΆτα τα δτῦο- 
τὰπη Ρἰαητατίοηες Οεο. χὶσχ, 12. 
ἄλλα πράττειν, οσσυραίατῃ εξ, πε- 
δοῖιῖς. ἱπιρὶϊοίτα τι εὔβ ὅυ. νἱ!ῖν 4. 
ἄλλο σι ἢ, ν. π. Οεο. 1, 16. ἄλλο 

τπἰεἰσιμν Οεο. ι1ἰ,. 3. ἄλλο ἐποίει 
τοϊεἰ δι σιμν Οαςο. ἸΧ, τ. 2. 18. ἄλλῃ 
πῇ, ἃἸιάτὴ αυδπάδπι Οὗ σαυίαπη ΑΒ. 
1, 22. ἴΛλλοσε, αἰΐο, δὰ αἰϊαπὶ 
Θεῦ: 11, δ. 

"Αλλως σε καὶ ἤν, ρτεϑίεγιὶ Δ ΟΠ 
ΒΥ. ἵν, 8. αμὲ μὴῳ. ὁπόταν Οεο. χ, 
Υ2 

“Αλριη, ἴεττα [αἰία εἰ Πογι]ς Οες. χχ, 
12. ᾿Αλμώδης, [ΑἸ(ιι5 διά. 

᾿Αλοᾷν, Οες, χνὶ, 2. 
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᾿Αλόγισσος, ΘοἸϊάι5 Οες. χχ, τ. 
Αλογος, ΔὈΓαΓαῸ5 Ἀξ. χὶ, τ. ᾿Αλόγως, 

ἴοπλετο ΑΒ. 11, 26. 
᾿Αλοητὸς, {τἰταγα Οεσ. χνἱ], κα. 

Αλυσος, ΠΟ. πιο]εῆ 5 Οες. νἱϊ!, 2. 8. 
ἘΠ ΎΧΟ: 

“Ἄλως, ἅτεᾶ Οδς. χν ΐ, 6. 
“Ἄμα καὶ, εἰ-πτοῖ, ρᾶσγίτες δίαᾳας Οες. 

ΧΣ, 256. 
“Ἄμαξα, ρἰααγαπη, Οες. νἱ}}], 4. 
᾿Αμαυρόω, Ἰαδεΐαξϊο, ἰτάπρο Αξρ. χὶν 

12. 

᾿Αμέλεισ, ἱπουτῖα, περ] ροητα Οες. ἵν, 
8. ᾿Αμελῶς ἔχειν πρὸ - ἰξλως ἔχειν “ρος. ΠΟ] Ρεη- 
τε πὰ εὐ ἴῃ ες. Ἰ1, 7. 

᾿Αμεμσσος, Ἔργερίαβ, ἐχααϊἤίιβ, 2ὲσ 
λιτότητα 5γ. 1ἰ5 2. 

᾿Αμεταστριστὶ φεύγειν, Ἔθαΐα εἴ ἤπε 
τοίροξξι ἔυρεγε 5... 1, δῖ: 

᾿Αμηχιανίας [ατπηὰ ΟΠ ΠῚ Γατατα 
ἱμορίᾳ Οεο. ἵ, 21. σοηῇ} ἱπορῖα, 
σὰπὶ ααἷ αἰ! Π συ!ταῖε πῇ αἰαυᾶπι 
ααοτηοάο ἀϊοϊναι, ποη νἱάεῖ, πες 
νιάτα ἱπνεηΐς, 4 ἴῈ Ποπεῆε εχ- 
Ρεάϊαϊ, οῤῥ. εὐπορία, Οες. ἰχ, 1. οἷ 
ῬΟοΥ Ε ΧΣ τ᾽ 

᾿Αμνημονέω, ΟὈἸ ν]οοΣ, Π]επίῖο ρτθο- 
ετεῸ 80. Υἱἱϊ, 1. 

᾿Αρμουσος, ἀΓΓ. τηῆοσε ἱπηρετίζα5, σε 
εἰϊα;η, Ου]αΐν!5. [οἰεητῖθο τααϊς εἴ 
εχρεῖβ Οδο. χὶϊ, 18. 

Αβμορῷος, ἀείοτηγῖβ 5... νἱ]], 17. 
Λααελος, ἧ, νἱτ5 Οδα. χῖχ, 12. 
᾿Αμύνορμαι, αἰοἰίοσοτ, ᾿Π] ατῖὰβ ΡΕΓ(ΕΠΌΟΣ 

ΔΙΌΣ πὶ 11 
᾿Αμῷί, οἱ ἀμφὶ τὸν Σωκράτην, ϑοογαῖδ5 

εἴ 401 σὰπὰ ἱρίο ἐτᾶης ὅ5γ. 1, 7. τὰ 
ἀμφὶ τρα:τέζα:, ααεθ δὰ τηξπίδτη 
φυοιϊἀϊαπατλ ρεττίηδης Οες. νυ], 
19: ἰχ, 7. τὰ ἀμφὶ τὸν σπόρον, τὰς 
τίο (δ πιθησῖβ αοϊεπάα Οδο. χνιϊὶ, 
ἘΟ ΥΣΙ͂Σ» ἘΠ 

᾿Αμφιέννυμι, ἰηάπο Οεο. Χ, 12. ᾿ ΡΟ ΟΣ ἋΣ Ὁ ὺ 
Αν οἰ ἐηιΔοαίτσο ἡμπξδμρ ἐἤίοϊἐ {ππ’ 
πὶ οῤ᾽αίυὶ ϑγ..1, 8. Μαωαΐὶ αἱηι 
ἐμ ρον ΣΕ} ἰπὶ δυνητικὴν ν. π᾿ Οὐς. νἱν 
6. νημΐαί οἱ ῥγαψεητῖς ἐπ δεν 
5... νἱ], 17. Αρ-. ἰἰ, 24. μηδ᾽ ἂν δέ: 
χωμαι, Ἀξδ. νἱϊ, 3. ἄν τε---ἄν τε, 
ἤνο---ῆνε Οεο. χχὶ, 9. ἄν ρῥτὸ ἰὰν 
ες, χ; 8. Ἧϊ. χ, 2: 

᾿Ανὰ σὰ πεδία, ἴῃ Ἰοςῖὶ5. σαπηρεβηδθας 
Ἀρο1,.23. ἀνὰ πἄσαν τὴν γῆν, ΡΕχ 
τοίατῃη ἰετταπὶ Αρ. ἰχ, 7: χὶρ, 1ό. 
ἀνὰ σαόμαᾳ ἔχειν, ἴῃ οτα Ὠδθετα ΗἸ. 
νἱϊ, 9. ἀνὰ ἐπίεἰ σιν Οες. χίχ, ὃ. 

᾿Αναβαίνω, οτεῖοο ὅγ. ἱν» 23. 
᾿Ανάγκης δεόβενον, ηαοα ἐκεῖ ςοαδείοης 

ει οοἔτοϊεῖοπο ΗΙ. ᾿χ, 3. ἀνάγκην 
φροστιδέναι, ἴῃ ογάἀΐηο πα γε ϊογθ. ὁ. 
4. 
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᾿Αναγρύξειν, Ὠϊίοετε Οεο. ἰΐ, τα. 
᾿Ανάγω, ΠᾶνΕΤᾺ ἴοϊνο, ε ροτία ἴῃ 8]- 

ἴὰ τη εἄσοο Οδα, ν|!], 12. 
Ανάδημα, Ρτϑοπαϊαπὶ νἱξτοτῖς 50. ν, 

᾿Αναδύομαι, τεοαίο, σετία πηϊπὶ τὴς Τὰ Ὁ- 
ἄυσσο ὅγ.ν, 2. 

᾿Αναιδὴς ὁρειλία, σοῃί δία Ἃο ἱπηρι ἄοῃβ, 
ταγρὶς 5.. νυ", 22. 

"Αναισχυντεῖν πρὸς ἀλλήλους, ΕΥΡᾺ [ἃ 
Ἰηνίσεηι ἱπιρ ἀεηΐεπι οὶ 5... νἱϊῖ, 
33. ἀναισχυντίαν καὶ ἀκρασίαν παρ- 
ἐχεσθοι, ἱτηραάίσατη εἰ ἰπΐετηρε- 
ταηΐοπὶ εξ 2ό. 27. 

᾿Ανακηρύττω, νἱξϊοτετα ΡΟ ΌΪ]ος τεπαη- 
οἷο ΗΠ χι, 8. 

᾿Ανάκρισις. καλεῖσθαι εἰς ἀνάκρισιν τῆς 
δίκης, νοσᾶτα αὐ σδυΐρ ἰηαυϊπιῖο- 
ΠΕπῚ 50. ν, 2. 

᾿Ανακύπσω, οἀρας οχίοὶ!ο, 2. ε. θοηΟ 
ΔΠΪΠΊΟ [Ὡτη, ετίροτ Οδο. χὶν δ. 

ἼΑναλρίος, ποη [4]ὰ5 Οεο. χχ, 12- 
᾿Ανάλωτα τείχη ὑπὸ πολεμίων, Ορρ! ἃ 

ἰηνὶξϊα, αυε Ὁ ΠΟΙ 5 ποη οδρὶ 
Ῥοῆμπε Αξ. νἱῖ!, 8. 

᾿Αναμιώρτητος, ρεσοδῖί Ἔχρεῖβ, ἱποὰ - 
Ῥαΐυβ Αξ. νῖ, 7: Χ, 4. 

᾿Αναμένω, Ορρετίογ Οεςσ. χἰΐ, 2. 
᾿Αναμὴξ, ρτοηγίίοαα 80. ἵν, 29. 
᾿Αναμφιλόγως, ἢπε σοπίτογεγῆα νεὶ 

ἀυῦ!9 Ὅξο. ἄν, γ; ν᾽, 3... Εν ἢ, 
12: 

᾿Ανάπαυσις πολέμου, Πιπῖὶς. Ὁ61}}1 Ηἰ. 11, 
11. 

᾿Ανασείϑω, αὐέξϊοτ εχῆο Οεο. Π, 7. 
᾿Ανασπετάννυμι, ἄρετῖο, δάϊτα τα ραϊεία- 

οἷο δᾷ ᾿ξ. ἢ, 17. μυκτῆρες ἀναπέ- 

πτανται, Ὠᾶτοβ. [αγ ΠΔ Ἔχραηίδε 
χης ὅυ. ν, 6. ὅτι πρὸς μεσ, ὠναπέ- 
σταται, Οες, ἰχ, 4. ποί. 

᾿Ανωασίστειν, ΤΕ] δά μμξτο τεία ρ ατὶ : 
Ἂἴὲ γερισιύπς γέγιος αὐτοἠϊοπεϊόμε, Οεο. 
ΨΠ, 8. 

᾿Αναπνεῖν, τείρίγαγα ὅν. 1ἴ, 26. 
᾿Ανασιτερόω" ἀνεπ'περωμένοι ἐϑεῶντο, Δ}1- 

τηῖβ (υΓΡεη ἢ ἐροξϊαθαπὶ 5... ἰχ, δ. 
᾿Αναστύσσω. ἀνεστυγμίνα ϑεῶσϑα:, ἴρε- 

ξϊάσυϊο ἐχροῆίᾶ ΗἸ. 11, 4. 
᾿Ανάριστος, ἸτΩΡΥΔηΓα5 5... ἴ» 11, 
᾿Ανασείω, ἐχουτο Οδο. Χ, 11- 
᾿Ανασσᾷν σεμνῶς σὸ πρέσωπον, ΨὉΪ ΤΠ 

δὰ ρσταν!ταῖϊολ σοπηροηεῖα ὅ 0. 11], 
1ο- 

᾿Ανασφενάξω, ἸΏΕΙΠΟ 50. ἵν 15. 
᾿Αναστρέφειν, Ἰηνεγίοία Οεο. χνὶ, 11. 

μερί συρώννοις καὶ σοῦσο ἔμπαλιν 

ἀνέσεραπ' ται, εἴ Ὠάταση αυοηλ8 τε- 
χὰ Ρίαπε ἰηνετγία εἰ ἀρυά γταη- 
τος ταῖϊο ΠῚ. ἵν, 5. εξ σειφρηειόμς εἴ 
 ιριομηδμς, σατὴ σοηνεγῇ ρυΡΠδΠ 
τεξιταῦης Ας. 11, 4. ἀναστρέφεσθαι 

ΙΝΡΕΧ ΘΕἈΖΟΙΤΑΤΙ5 

ἐν σῇ γεωργίᾳ» ἄρτο οὐἴεμάο οςου- 

Ρϑίωτῃ εἰ Οὐο. ν, 13. νεσίατι Δ ξ. 
ἷχ, 4. 

᾿Αναστροφὴ, σοηγετῆο, τεάϊτὰ5. ἴῃ Ρὰ- 
Βπᾶτῃ Α 5. ἰϊ, 3. 

᾿Ανασίϑημι, οσοπίεοτο ΑΡ. ἷν 27. ἐπαΐξ 
ἀναθήματα. 

᾿Αναφαίνω, [ρεϑαηάαπι, ἐχπίθεο 85... 
ἐν 12. 

᾿Αναφέρω, ἰταπϑέετο, δοάμποο 80. ν]]ν 
30. ψῆφον κρύφα ὅγ. ν, 9. ποί, 

᾿Αναφρύδισο:, ᾿Ἰπνεῃυ 5 5... ΥἱΠ], 15. 
᾿Ανδραποδίζομαι, ᾿ἰθοτα πὶ Ποτηϊπεῖα ἱπ 

(ετν!τυΐετὶ τεάϊρο 50. ἱν, 36. οὔ, 
ΑΡ. νιὶ, 6. 

᾿Ανδραποδώδης, Ὠοτηο {Π| 0 Θγα] 15, {εσν 1 
Ριεραϊταβ ἱηρεηΐο ΗΠ. ν, 2: 

᾿Ανδρείκελον, ῬαΓΡΟΤΙ Π ΠῚ, φέρης σοίογῖς 
Οεο. χΧ, 5. σἱά. αϊεοδπαρρ. αὐ 
Ριίαμέ, δ1ογε!. ἱ,.3, το. εὐ Τυι εν 
οὐ Ρ. 4οι. ; 

᾿Ανδριωνσοποιὸς, Παϊαδτία5 Οεο. νἱ, 13. 
᾿Ανδρίζω, οτίεηι τεαάο Οεο, ν, 4- 
᾿Ανδρικὴ διάνοια, ψ ΓΙ} 15 αηῖ τ Οες. χρ 

ἧς 
᾿Ανδρὼν, ἰοσ5, 0] νἱτὶ σοηνίνατὶ [0- 

Ιεπῖ 5γ. 1», 4.13. 
᾿Ανδρωνῖτις, εἃ δα] ΠῈ Ρ815, αυδτῃ οΟ- 

ουρδᾶπῖ νἱτὶ Οες. ἰΧν 5. Ρ 
᾿Ανέκπληκτος, ᾿τηρανίἀα5, ἱπηρεγίοσγὶ- 

τὰς Αξ. νὶ, 7. 
᾿Ανελεύϑερος, {Π| 0 γΆ} 15, [ὰγρὶβ 5. ν 1]ν 

23. 
᾿Ανεξελέγχτως, ἰίὰ αὐ σοηνϊποὶ Ποπ 

Ροίπι Οεο. χ, ὃ. 
᾿Ανεπίκλητος, σὰ ΠῚ] ΟἾ οὶ ροίες 

 : 
Ανεπιστημοσύνη, ἱπίοιτ18, ἱρΠοΟΓδΏτΙΆ 

Οεο. Χχ, 2.21. ᾿Ανεσισσήμων, ἸΏ1- 
Ρεγῖα5, Ἰπάοξῖαβ Οδο. Εἰ], 11. 

᾿Ανεσιφϑόνως, ἤης Ἰην]άϊα ΗἸ. ν]], 10, 
᾿Ανερυϑριάω, εταὈεἴοο ὅζ0. [11712. 
᾿Ανέχομωί σινα, (}γγε, Ἰοίεγαγε) βσταῖαβ 

[Ὁ πι αἰϊοσαϊ Οες. ἰΐ. 5. πειρώμενος 
ὑπὸ καλῶν, ἮΙ. χὶ, 11. 

᾿Ανήκεσσος, ἱπία Π4 Ὁ}}}5 Οες. ἰϊν 7: Χὶν, 
8. ἀνήκεστόν σι σοιεῖν, ῬΕΓΠΙΟΙΟΙ Πα 
8] αυ]ὰ ραίτατα, Α' ηαυοά τερᾶγατὶ 
ποη ροῖεῖξ ΗἸ. νὶ, 16. 

᾿Ανήκοος, αἱ ποη δὶς ΗἸ. 1, 14. 
᾿Ανὴρ, ῥγο σὶς Οεσ. 1) 7. ἄνδρες οὐΡ. ἄν- 

ϑρωσποι ἘΠ]. νἹῖν 3. ν 
᾿Ανϑίσσαμαι εἰς σὸν ἀγῶνα, ἀείςεηαο 

δὰ σετγίδτλει ὃ... νν 1- 
᾿Ανϑοσλίζω, οοπῖτγα ν᾽ τὴ ΠΟΙ] ΠῚ ἈΓΠΊΟ 

Οεοα. νἱ}}».12. 
ἔλνθος ὥρας, ἢ᾽οΞ ἰογπιβο, [Ἐπ ρὰ8. 40 

(ογηλα νἱραθῖ ὅ.υ. ν"}]}9 14. ᾿ 
᾿Ανϑρώσινος, ΑΒ. νν 4. 
᾿Ανιώω, τηοοτοῖς βὶοϊο Οεο. ἴἰν 2- 

οταοἷο, ἀοίοτο αῇϊοῖο Ἡ!. ἱ, 36. 
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ψζν ἔδοῖϊς, ἤπε Γάοτε Οεο. χχὶ;» 

λνοπλος, ἱπεγπηῖ5 Ηἰ. νἱ, 4. 
᾿Ανόσιος, ἱτηρία5 ΔΕ. Χ, 2. ἀνέσια πε- 

πραγμένα, ἰτηρὶα εἰ [ςεϊετάτ ἴα- 
ὅϊαπη 50. ν"}}, 22. 

᾿Ανόχυρος, ΠΟμ το Πἰτα5, Ἰπβγπιαβ Ἅξ. 
νὶ, 6. 

᾿Ανσαγωνίζορεαι, ξοταΌΪΟΓ, ἴῃ σετία η 6 πὶ 
ἀείσεπο, σοπηροποῦ σαπὶ δα 0 
ἴὰπαυδπὶ ἀάἀνοτγίατίο Οεο. Σ, 12. 
᾿Ανταγωνιστὴς τοῦ πλούτου τινὶ, ηαὶ 

ἀξ ορίὺβ σεῖῖαῦ οὰπὶ αἰΐᾳαο ΕἸΪ. 
ἷν, 6. 

᾿Ανσεισεῖν, τεσαατο ΑΡ.. ἰἰ, 21. 
᾿Αντεπκσρέγειν, Ρτοσάτγγετε σαοαὰε σοη- 

ττὰ Ποΐετη Αρ. ἷϊ, 1ο. 
᾿Ανσεξιέναι, δὰ ρΡαρπαπάμστη φτοάϊγε 

, Ἀβ. ἵν 34. ᾿ 
Αντέχειν πόνοις, Τὰ ΠἸ πετε ἸαΌοτγεβ, ΠΟῚ 

οοδάσγα Αξ. χὶ; 10. 
᾿Αντιβλέπω, τεξλῖϊς. συ] 5 ἱπτΌεοΥ 50. 

᾿, 14. ΑΚ. ', 34. ᾿Αντίβλεψις, 'ἀἀ- 
Τρεξταβ οσυ} 5 τεξὶϊς ΗἸ. 1, 3.5. 

᾿Αντίδοσις, ρεττηυταῖίο ν. π. Οεο. υἱῖ, 
3. 

᾿Ανσικαλεῖν, τενοσᾶτε, υἱοἰ πὶ δὰ σο- 
ΠπαΠῚ ἱπνῖτο 50. ἵν 15. 

᾿Αντιμέτωσπος, ηαἱ ἃ ἔτοηίς οὰπὶ πος 
ςοηῆιρις Ας. 1ἴ, 12. 

᾿Αντίος, δανεγίας, οοπιγατα5 Οεο. 
᾿Ξ ΧΨΠ, 1, ἀνσίον τινὸς, αὐνοτίας αἱϊ- 

4αεπὶ 16. ἀντία ορζῤῥονμρ: σοπίτα- 
τία (ἴτε Αρ. ν, 7. 

᾿Ανείσαλοςς δΔἀνετγίατια Α΄, ἢἰ7) 23. 
᾿Αντ,παρατάττω, δοῖεπὶ ΠΟΙΗ͂Ι ΟΡΡΟπΟῸ 

ἈΡ. 1» 30. 
᾿Αντι παρέχω, τεϊίταο, τοίατοϊο ΗἹ. υἱῖ, 

ΤΣ. 
᾿Αντιποιίίω ἀγαθά τινας ν]ο τη θοπα 

οοπξετο ἰπ αἱ. Οδς. ν, 12. 
᾿Αντιπραστόμενοι οἷ, δάνειίατι!, 4] 

σοηῖγα δἰ 1 ΠῚ ΡΩΝ τηοϊαητὰγ ΠῚ. 
Ἰϊ, 17. 

᾿Αντίπροικα σὰ πάντα ἐπωλεῖσο, ΟΥΛἶἃ 

Ῥάτιτεν ν] ριεῖῖο νεηἀεθαηῖαγ Αξ. 
1, 18. ποί. 

᾿Ανσισροσαμᾶσθαι τὴν γῆν, τετγᾶτη ἃ- 
Ἰατη ἱπ τ ϊπαπι Ἰοσὰπι Τὰ ρεταά- 
ἄστεα, ἀσσαγηιίαγε Οεο. χνὶ], 13. 

᾿Αντίῤῥοπος, εὐ αίάετηῃ τηοτηεπτεῖ, ῥγοῤγίδ 
ἀἸοί ταν ἐδ Ῥαγί{α!ε ἐαποῖμηη πὶ μόνα, 
1.1εγπ| ας ἰσόῤῥοπος. Ηΐης Οες. {ἰϊ, τσ. 
ἀντίῤῥοπος τῷ ἀνδρὶ ἐσὶ τὸ ἀγαϑὲν, 

ταπτατηάοτη ταοπηεητὶ Παδεῖ δά ἃ- 
τα τααε τ Πταῖθ τ, 4αδητατη νἱγ. 

᾿Αντισκευάζω, ε σοῃίγατ!ο ΘΟΠΊΡΆΓΟ 
Αξ. νἱῖϊ, 7. 

᾿Αντιστοιχέω ῥγ. Ορροῇίαβ (πὶ ἴπ (ε- 
τὶς ἀασεηάα ε τέρίοηθ. ἤϊχις ὅγ. 
ἢ, δι, εἰ νετδυπὶ (αἸταϊοτίατη ἀὲ 

Ε ἃ "Ὁ ᾽ 

Αντλεν εἰς 

3501 

εο, 4] ε τερίοης Ἄἐχαάνεγίαπι γε- 
εἰς (4]τὰ 5. 

᾿Ανσισσρέφω, Ἰῖετ ἀνεγίο Αξ. ἷ, τό. 
᾿Ανσυτάττοραι; ἴῃ ἀοῖα οοηῆῆο ΗἸ. νἱ, 

Ἴ. 

᾿Ανσισιμάω, ν] ΟΠ ΠΠ πὶ ΡΥϑο πλῖο οτποὸ Οες. 
ΙΧ, 11- 

᾿Αντίσυπος, σοηίγαγια5 ΗΙ. ἴχ, 4. μάχη, 
Ρυρηᾶ δ, υδὶ Ὁ υἴταφαδ ρατῖς 
δοῖὶες ᾿πῆτα δῖα σοηῆϊρὶῖ, οὐῥ. φόβῳ 
τρέπεσθαι, ΑΡ. νὶ» 2. 

᾿Αντιφράστω, ΟὈΐερίο, οὐὔο ὅγ. ν, 

σὸν τετρημένον πίϑον, ἴπ ἀο- 
᾿ὰ πὶ ρετγίογατατι Ὠδυτῖγε Οες. νἱϊ, 
40. Ε΄ ῥτνουεγδιμπι, εἰ εἰΐαπι {μα 
αΡ. ΔΑνιβοι. Οεςς ἱ. ἡϑιμῷ ἀνελεῖν, 
οοἷο μαυτῖγα. νυ, Βεογρίεν. αὐ ΑἹ ἰοὶ- 
ῥάνομ. Ἐρ.Ἷ, 2: ῥ. τό. 

᾿Αντοβνύω, 105] ἀγα πἄπ πη νἱ οἰ ΠῚ πὶ Ρτθθ- 
ο ΑξοῚ 9 Το: 

᾿Αντωνέομαι, Εἴο ἴπ Ἰοσὰπι δἰτεγῖας 
Θεδν χε δ: 

᾿Αντωφελοῦσι σὸν χῶρον, ἄρτο, ΕΧ 40 
[γαξξατη σορεταηῖ, νἹοιῆϊπι ρῥτοίαης 
Οεο. ν, 6. 

᾿Ανύτειν, ΕΘ σετε Οεο. ΧΙ, 9 : ΧΡ, 
51: ΧΧ, 10. πλοῦν, ΔΪοΐνεγε πᾶνὶ- 
βατίοπεπὶ Οεο. χχὶ, 3. ἐπὶ τἀγαθὰ, 
Ρτγοάεῆε, ἴασεγα δά σοπηπιοια Οδα. 
ΧΧΙ, 9. ᾿Ανυτικὴ χρημάτισις ἀπὸ 
γεωργία;, ταῖϊο φυφίξα πη) εχ ἀρτὶ- 
σὐϊτατα Ρ᾽ τ πὰπὶ Τοπίεααεπαϊ 
Ὅξρ: ΧΕ, 25: 

ἼΆνῳ βλαστάνε τιν, Γατία τη ἐπαίοὶ Οεο. 
Χίχ, το. ὁ ἄνω ϑεὸς, ἰδεὰ αυἱ αρταὰ 
τ05 Θες. ΧΧ, ΓῚ. 

᾿Ανωφελὰς, Πα} 15, Δ. 6. ρεγηϊοϊοτη- 
τηὺς Οεό. ἱ, 20. 

᾿Αξιώκευσετος, δαάϊτα ἀΐσημ5 Οες. νι, 
γ: 

᾿Αξιοεογὲςγ, ορεσὶ ἴδοίαπάο ἰάοπεας 
Οες: νἱἴϊ, 3.4. 

Αξιοϑέατος, [ρεξιατα ἀἰρηυβ, Γρεξϊα- 
τοτας ἀεἰεξίαπβ Οεςσ. 1], 4. : ν}1], 2. 
8. 

»Ὰν ͵ - ΠΥ . 
Αξιυσρεσπεστατον σωῤκῶ ἰδέειν, ΤῊΔΧΊΓΏΕ 

Ραϊογαπὶ εἴ ἀεξοοταπι σοΓρὰβ αἴρε- 
ἔϊτυ 5... ν"]7) 40. 

᾿Αξιοφίλητος, ἈΠΊΔΌΙ 5 Οεσ. Χ, 3. (. 
ἌΑξιος παντὸς, αὐονὶ5 ῥτεῖίο ἀϊξῆυϑ 

Οεο. νἱϊ, 41. ἄξιος μεφ. Ἰηΐ. 5γ. ἵν, 
6ς. Ηἰ. ἴ, 11. ᾿Αξίως λόγου, Θρτε- 
εἶε, Γοἰδηζεγ, ρτθοΐδγθ, ἀας ἄεγ [ες 
«σεν τ, Οες. ᾿, τὸ : Πἰ, 16. 

᾿Αξιοῦν, ἀϊξηαπη σεηΐετα Οες. χχὶ, 4. 
ψεῖ]ς, ἴε ἀϊξηαπιὶ ραΐᾶτε αὺϊ ΑΡ- 1» 
36. ἘΠῚ 1, 1.2: 

᾿Απαγγέλλ ὡν, ΤΕ ΠΟἷο Αδ.. νΠΠ, 2. 
᾿Ασάγχομαι, Ἰδᾳιθο νἱτάτα Βπῖο Ηὶ. 

Ψ|1; 13. 
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᾿Ασααληϑεύω σιρός σιν, ΨΘΓΌΠῚ ἄϊοο 

Ρτγοίετο ἀραΐ Οες. "1.2. 
᾿Απαλλάτεομαι, αἰΐσοάο, θεὸ Αξ. ἴϊν 

26. ατηΐίῖο, Ἰαξτατατη ἕασϊο [1]. νἱν, 
17. οὖκ ἀπαλλάττῃ οὕτω μεγάλου 
κακοῦ. Οὺγ τἀ ΠῚ τα] πὰ ΠΟη 8Ὸ- 
Τ|οἷ5 ΗἸ. νἱ], 11- 

“Απαλὸς, ἴεπεγ Οες. χῖχ, 18. 
“Ασαξ, {ετηεὶ Οοο. χ, 1. 
᾿Απαριϑρέω, αὐἀπατηθγο Οδο. ᾿κ, τὸ. 
᾿Ασαρχαὶ, Ὀτὶ πη τ Οεσ. νν το. ᾿Απιώρ- 

χέσϑαι, ᾿τιπηϊεῖας οἤστγε ΗἸ. ἵν, 2. 
᾿Απάτῃ, ἴτα 5, πηι ]ατίο Οδο. ΧΧ, 13. 

ἈΡ. ἴ, τῷ. ᾿Ασατηλὸς, [αἰ ὰχ, ἰταὰ- 
ἀαϊεπία Οες. 1, 20. 

᾿Ασειλέω, Τηῖηοτ Οεο. νΠΠ]|, 16. ἀσει- 
κλθημρις ΓΑ ΠΙ5 ἀθιθΎγεου 5'Υ. ἵν, 31- 

σπειβι. ᾿Ασεστι ϑρήνου αἰϊεπὰβ ἃ πε- 

Δ Δ ἌΡ: πον 
᾿Ασπεισεῖν, ἀεἴλι!σαατη ἀεδῆεγθ, ηυς- 

τε πο ἔἕατςσετς Οες. νη}, 23. 
᾿Ασείργω σοῦ στρατεύεσθαι πεζῇ, ᾿τηρε- 

αἴο, 400 Πιϊπὰ5 μεάθϑ τηϊϊ ες Αξ. 
1] ΣΕ. 

ἤΛπειρος δίψους, Πτὶς ἜΧΡΕΙΒ ΗΠ νίδο. 
᾿Ασεμπολ ὧν τὴν ὥραν, 4α] Πα οειμτὰ]- 

ΠΕΠῚ [8π| νεπαάϊτ, ἀ. ε. Ρυφιοῖττα Πα 
[ὯΔ πὶ τηθγοθήθβ ἃσοερία ρτοβίεαϊς 
5γ. ΥἱΠ, 21. 

᾿Απεργώξοραι, εἴῆεῖο, Θες. χῖν, 6. 5 Υ. 
ΠΝ 28. ἀσπειόγώσμξ γος καλὲς κάγα- 

ϑὸς, ἀδίοϊατος. οὐ Ταἷθ παπιογὶβ ροῖ- 
Τεξιις, Οὐρ χλλΣ, 

᾿Ασπερύκω, ἀτοθο, ὑγορα!ίο Οες. ν. 6. 
᾿Ασεχϑάνορικι, Ἰῃνη 5. [ἃ π|Ὲ., Οὐ τη 

Ρᾶτίο ϑυ. ἵν, κ9. ΠῚ. νἱϊῖ, 8. ποΐ. 
᾿Απέχϑεια, οὐϊατῃ Ηἰ. 'Σ, 2. 

᾿Ασέχομαι ποῦ, ΠοῚ ραῖίογ Αρ. αὶ, 7. 
᾿Ασιέναι λαβόντε;, (ξοΌτη δαξετγα, ἴκ- 

οτγατὶ ΗἸ. ᾿ν 13. 
᾿Ασπιστεῖν, ΠΟΠ ΡΆΓΕΓΕ 50. ἵν, 49. ἰη 

ἀυθίῃπιὶ νοσᾶγο Αρ. νἱϊϊ, 7). ἀσι- 
στούμενος, οαἱ ἤάε5 ποη Ὠδρεῖυγ 
ΗΙ. ἵν, 1- 

"Ασιστος, ᾿ποτα 1 0}}1}5, ποῦ νεγοῇτη 15 
5Υ. ἵν, 80. ρεγῆάαβ, Λ' Γαἱρεέϊε 
Βάει Αρ. 1,12. 

ἤλσληστος, Ἰη[αι]8 Ὁ}}Π|5 ὅν. ἵν, 2“. 
᾿Απλῶς, Ππιρ] ]οἴτετ, ἤπα τίς πιᾶσπᾶ 

Οεο. χιϊν 16. ἀρεγίβ, ἤπὸ ἔταυάς 
Ὅδο ἈΧυνῖΣ, 

᾿Απὸ γεωργίας βίον ποιεῖσίγαι, νἱξϊα πὶ 
ὩΡῚ ρᾶγᾶγε εχ ἀρστίσυΐτατα Θες, νἱ, 
11. ἀσὸ τῆς παρούσης δυνάμεως, ΡΙΟ 

εα αυϊάετη σορία αυξ δαῆϊ, ῥτὸ 
Ρτϑοίεπτε δοαϊταῖε Οες. ᾿χ, 1 5. ἀπὸ 
πολλοῦ ἀργυρίου, ἱπρεπί! μεοαηὶᾶ 
Οεο. ἶΠν 1. ἀπὸ σοῦ δικαίου, )υε, 

ταῖῖοης 1υῆα ΗἸ. ἵν, 1ο. 
᾿Ασοβαίνειν, ἐνεηΐτε ὅυ. ἵν, 49. 

᾿Αποβάλλειν, ἀτηϊτετξ, Ἰδξιαταπι ἔα- 

ΙΝΡΕΧ ΘΑ ΖΦΟΙΤΑΤΙΒ 

σεγα Οεο. χἰΐ, 2. τὸβ βυᾶβ "1 ργέ- 
το νεηάεγα, ῥτογίσεια ες, Χχν 
38. 

᾿Ασοβλέσω, τείρὶςῖο δὰ 8]17 6 τη. σοῖς 

᾽εναάι δορὶ “ε Οες, Ἰϊ, ὃ. εἰς) Ἰῃ- 

ταεοτ Οες. ἵν, 23 
᾿Απογεύομαι, ρτοοσυβο Ηἰ. ἵν, 2. 
᾿Αποδάκνω, Ῥτοοτηογάεο 850. ν, 7- 
᾿Αποδείκνυμει, Ρτξθῦεο, εὐο, ,}π. σϑϑ- 

ἔχω, Οες. ν, τὸ: χν, 1. Ργεῆο, 
φηοαὶ }νιοπιβ Οες, ἃἰϊ,. 1. “ΕΠ οῖο, 

τεάόο ὅ'υ. νἱϊ, 27. ἔτ, ἴἰ. 4. ἱμά- 
τιον, σοηῇοῖο νοῇοῖ Οεος. νἱὶ, 6. 

᾿Αποδημέω, ρετερτίποσ, δἰ πὰς ἃ “Ρᾶ- 
{τῖὰ ϑγ. ἷν, 39. 

᾿Αποδιδόναι δασμοὺς, Ῥεπάετα Ἰπεμα 
Οες. ἵν» 11. ἄϑλα, ρτεοπηΐα {Π θαεγα 
1}. ὃ Χ. 8: ἀποὶίδομει, νεπάο, δὉ- 

αἰίεθο Οες. ἱ, 10. 11: Χχ, 26. ὅγ. 
11,2 τι 

᾿Ασοδιδράσκω, δυξαβῖο, ἀξ ψγυὶς Οες. 
ἢ. 2. 

᾿Ασοδοκ κιμάζω, 

Οεο. χῖχ, πν 
τε]ῖοῖο, τορτεμβθηάο 

᾿Ασοϑαῤῥέίω σι, σοηβέο ἱπ Θες. χνὶ, 6. 
᾿Ασοϑαυμάζω, ἀσπιῖοῖ, να] άς ΠΊΠΟΣ 

Θεο Ἐ7 
᾿Αποϑνήσκειν, ἰητοτδοὶ ΗΙ. 11, τό: Χρ 

4 ΑΩΔ ΘΑΙΣ 
᾿Ασοϑύω, σοπίεοτο Αδ5. ἔν 34. οἵ. δὰ 
Απδ. ἵν. 8. 25. εξ ἀποδοῦνα; σὴν 
δυσίαν. 

᾿Ασοικέω, ρτοσὰϊ αὐίαζῃ Οςς. ἱνν ὅ. 
᾿Ασποικίξω, εχίτὰ ἀοτημτη τηϊτῖο, οο]ο- 

ποβ ἤξάαεο Οὐο. νἱϊ, 34. 
᾿Ασοκέσϑοι, ται, τεοομαϊ πη εἶδ 
Ηρ, χ; 

Ασοκρύπσομαι, σεῖο Οες. ΣΥν 11. 12. 
ἀπεκρύπτερην ὑμᾶς: ἔχων, νΟὈΪ5 ποη 
ἀρεγαΐϊ, τῆς ροβε εἴθ. ὅγ. ἷν 6: 
᾿Απέκρυφον ““ατρὸς αἰατα Ῥαίγε 5γ. 

ὙΠ 11. 
᾿Αποκωλύω, Ἰτηρεάϊο 40 τηϊηυ5 ΗἸ. 

ΙΙ, τ δοῦν, τς 
᾿Απολαύω «τινος, νοϊαρταΐεπῃ, ρετγοϊρὶο 

εχ, ΗἸ. ἴ9. 30. παιδικῶν σοηίαεια- 
ἀἶπε ἀπιαῖὶ ραετὶ τοῦ ΗΪ. ἱ, 36. 
σινὸς ἀγαϑὰ, σοτητηοάα ρετγοὶρίο ἃ 
αἰΐηαο ΗἸ. νἱϊ, 9. παρά τινος σὴν 
ὑπόσχεσιν, ἔταξα πὶ Ρεγοὶρίο δὰ ἃ] ΐ- 
ξυ}ὰ5 Ρτοπλῆο 5γ.. ἢ] 3. ([εἀ τΤοτ, 
ἀπολ αμβάνει». ) 

᾿Ασολέω, γέλως ἐξ ἀνθρώπων δα τ ἀδῇ 
τἰ[ὰ5 εχ ἤοπτ. Ρεέπ τ, Λ' (αὈ]αῖασ 
Ρἷδηε ε 8γ. ἰ9 1.5. ἀπολωλέναι ὑπὸ 
γεωργίας, ΟὉ βαυάίατη ταὶ τυϊίςςα 
3λξιαταπη ἴροιῖε γοὶ ἔπ} } 1 τῖ5. ες, 
ἘΠ. 

᾿Ασπολείπσω, ἀφίετο Οοςο. νἱῖ, 58. ογ τσ 
Οεο. χν, 1. ἀσπολείσομωί σινος τηϊ(- 
{ὰπῈ Δ Ιᾳυ δ τη ἴδοϊο 5... ἵν, 52. 
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᾿Απολογέομαι ὑπέρ τινος, οαυίατα {ε- 
᾿ς ἔξπάο αἰϊσα)ας Οεο. χὶ, 24. 
᾿Απολογίξομαι. τὰ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπολελο- 

γισμένα, 4αφὸ [αδάπιξὶϊ5. ται οηϊ θὰ 5 
ἴῃ ἃπηαπὶ ἱπιρεπαϊ οροτίεγες Οεο. 
χ, 8. 

᾿Απομετρέω, ἀἰπηεῖίοτ Οες, ΣΧ, 10. 
᾿Απόμνυμι, Ἰαταπάο αἰῆγπιο (' περο 

ἀγα σνν 1)1., 8. 
᾿Απομύσσομαι, τα Π5Ὸ ΠΊῈ ὅζ0. ἵν, 15. 
ἴΑσονος, τη0}}}5, Ἰ θοτῖβ τυ ραῖθηβ Δρ. 
Ἐπάν ὥ δὼ 
᾿Αποπαύω τῆς χρήσεώς τινα, ἀςῆπο τὶ 

αἰίᾳαο Οες. χὶν, 8. 
᾿Αποσειρᾷν τινος, ἴξηἴο ΔΙΊ] ΘΣΩ, ρετὶ- 

οὐΐατα ἕδοϊο Οδο. χῖχ. 13, ἀστοσειρξ- 
σϑαι, σαυτοῦ, ἴὰε8 ΓΑΟῸΪ τα τὶ ροτῖσα- 
Ἰατὴ ἔδεϊο Οες. |1], 7. 

᾿Απορέω, εξεο τεθὰ5 δι νἱτὰπι περεῆδ- 
{115 Οες, [1], 5. ἀαδίτο Οες. νἱῖϊ, 
22. χρῆσθαι, Οες. νἱϊΐ, το. ἴΑσπο- 
ρος, ἵπορ8.5 εβεπὺβ Οες, ᾿Ϊ, 17: Χχ. 
2. 8γ. ἷν, 36. ᾿Απορία, Ἰπορῖα, ρε- 
πυγία Οες. 111, 8 : νἱϊ, 11. 

᾿Αποσβέννυμαι, εχβίησαοτ, ὧδ ἀγίίδμς 
φηα πορἰμωπίμν Οες, ν, 17. 

᾿Αποσπάω, ἀξίγα!)ο, ἀφ εο, φμὶ Κι ῤῥὲὶ- 
δός ἐλ ατὰ αὐνιρίί, Αξ. χὶ, 8. 

᾿Αποστατέω, ΔὈΐατη Οεο. νἱ]ϊ, 1 5. 
᾿Αποσσωυρόω, ψ8110 οαιιάο Αρ΄. 1Ϊ, 22. 
᾿Αποστλεγγίζω, Οες. χὶ, 18. 

. ᾿Αποταφρεύω, ἴοῇα οἰτολάο Δρ,, 1Ϊ» 
2,2 

᾿Αποτελέω πὸ ἔργον σῶν «. α. [ΔΏΡΟΥ 
τσ ποτα νἱτί ὈΟπὶ 50. νἱ}].. 34. ᾽᾿Ασπο- 
σετελεσμένος, ΟΠ θ65 ἢ τη οτῖς 80- 
Το] αἴιι5,) ὧδ εο,, φημὶ αὐ τοηι αἰφμαγη σα 
Μμπεπαπ ῥενβεξίομεηι αἰ !ο!, Οὐο, 
παν .32.2.Χ 1 1. 

᾿Ασοτίω, τηυϊξῖαπὶ ἀο Οες. χὶ, 25. 
χρήματα, ρεσυπ|5 πια!ξῖοσ ΔΕ. ΠῚ, 

πο υς εἰσαῦθις, κα αἸἸαὰ τετηρὰ5 
ἀϊθέεγτγε 5γ. 11», 7. 

᾿Αποτρέπω, ἀνοτῖο 80. ἵν, 43. ᾽᾿Ασο- 
πρόσαιοι, Τ)1ῖϊ ἀνετγαῃ οὶ, τπδίογι Ὶ 
ἀερα]ίοτγεβ, 50. ἵν, 33. 

᾿Ασοφαίνω, οἴεηο, ἄοσεο Οοο. ἴχ, 
17. εἰς πὸ κοινὸν, ἴῃ τα α ΠΔ ρτοίε- 
10, σου πηυπὶβ απ 5. ἴφοϊο Οδο. ν]ῖ» 
132. ᾿Ασοφαίνομεσε, ἀξοίατο Οες. ἰΪ, 5. 
σὴν γνώμην, οπιεητίαιῃ ἀΐσο Οδο. 
χνὶ, 72: χνὶϊ, 6. 

᾿Αποφέρομαι σημεῖα, [ρεοἰπηῖπα ψυΐηε- 
τατη ἃυΐετο Δ}. νὶ, 2. 

᾿Αποφεύγω τινι, εἰλῦοΥ ΑἸϊς αἱ Οες. ἴΪν 
14. 

᾿Αποχωλεύω, οἸαυάαπῃ τεάάο Οες. χὶ, 
1. 

᾿Απροσδοκήτως, ἱτηρτονῖίο ΑΕ. 1, τό. 
᾿Ασροφάσισσος φίλος, ἀγαϊο 5. Ρτοπλτί - 
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ἤτησ5, ΟὈΓδα δα πε της Ακ. νἱ, 4 : 
Χῖ, 13, ᾿Απροφασίστως ὑπηρετεῖν τὰ 
προσταττόμενα, ἤης ἐχουίατίοησ δας 
Ῥιφῖεχῖα Ἰαπα τηυπεγὰ οὔτε ΗΊΙ. 
Ὑ11..2. 

“Ασσομαι. ποίων λόγων ἁσ'τήμενιι, αυϊ- 

θὰ Ροτ πη πὶ πο ἷβ τε πάαπι ἢν 
Του πιο] 5, αὐ ἤοσ εβ]οἰαπιὰβ 5γ. 
ἢν 2. 

Ασύροι τρίποδες, ὅν. ἵν, 46. 

᾿Ασωθϑεῖσθαι πόῤῥω ὥστε μὴ, Ῥτοσαϊ ΔὉ- 
ἐἤε αἱ Οες. ἱ, 14. 

ἴΑρα, (οἸΠοες Οεο. χνΠ, το. ὥρώ γε 
πατηαυϊά ὃ Οες. ἴ, 1. ὥρα εἰ, Οεο. 
γ], 2. 

᾿Αργαλέος, βτανὶς, ἐπ 15. ΗἸ. νἱ, 4. 
᾿Αργεῖται ἡ σκέλψις, Ηϊ. ᾿χ, 9. 

᾿Αογία, ἱπουτία, περ! σεπτα Οδο. χνΐ, 
4. 

᾿Αργὸς χώρα Οες. ἵν, 8. το. γῇ Οδο. 
ΧΙΧ, ὃ. ἀ56γ Ἱποα [5 οἵ ἴπεῖς ; γῶ- 
ρος. Τα ηἀπ5. ἱπουϊῖας Οδο. Χχ, 22. 
26. μέλισσα, ρὶ5 ἰποῖβ. Οεσ. νἱὶ, 
33. ἀργὸ; πρὸς ποὺς “ολεβίους γί- 
γνομκαι, Τούῃ αρΏ ΕΓ σοσο ὐἀνογα5 
Ποβα5 Δρ. 1ἴ, 31. ὅσι οὐδὲν ἀργὸν 

σοῦ σώματος ἐν τῇ ὀρχήσει ἦν, αποά 

ΠᾺ]]ὰ σΟΥΡΟΥΙ5. ρᾶΓ5 1 (αἰταπάο αα]- 
εἴσοραϊ 50. 11, 16. ἀργότατα, 1ὲ- 
νι ἤπηε Οεςσ. χν, 1. 

᾿Αργύριον στολὺ, τηᾶρ᾽ πὶ ρτγεϊϊατη Οεα. 
ΧΡ 2 δι 

ἴλρδω, ἱττῖσο 5'γ. 1, 24. 
᾿Αρεσκέντως, ἴἴὰ αὐ μίασοατ τη] Οες. 

χὶ, 19. 
᾿Αρεστὸς, αἱ ρῥίαςεῖ, απηΐσι5. ὅν. ἱνν 

ὅο : νἱϊ, 42. τὰ ἀρεστὰ, ηποά ρἰα- 
σεῖο [οἱες Αξ;. χὶ, 5. 

᾿Αρετὴ, Ῥτοοδηῖα, ἐξ ἐνο σεπεγοίῦ, 
ΕΠ. Π,2: νἱ, τά τ ὥρματος ἀρετῇ, 
ΟὝτΓαΒ5, ἢ. 6. Ἐπ ποτα τῇ σατγαὶ }ὰη- 
διογατῃ, νἰτίατε Ηἰ. κὶς δ. 

᾿Αρήγω, ᾿Π] τα ΠῚ Ρτορο Ὁ Οες. γ]], 
25: ἰδοῦ, Ορεπ ἴογο Οες. ἱν, ς: 
ΥΣ Ὁ ὙΠ Ὅς 7: 

᾿Αριστάω, ρτατιάεο Οεα. χὶ, 18. ᾿ ΤῊΣ ᾿ : 
Αριστός εἶμι, μὲφ. ἱη,, ταλχῖταε ροδΌτη 

Οες. ἵν, τό. 
᾿Αρκέω ἐπηκελούμενος, [Ἀτ]8 ΟὝτΟ : τῦα- 

ρῶν, πηθὰ ῥγείθητία [ατ5 εῇ Οεο. 
ΣΙ, 4. 8. ᾿Αρκούντως, [ατὶ5, ἀθαπάς 
ΟΕΘΒΙΙΣ 

“Αρμωτηλατέω, σαττα γΈποΥ ὅγ. ἵν, 6. 
Αρματηλάτης, υτῖρα 50. 1], 27. 

᾿Αρμασοτροφεῖν ΛΒ. Ἰχ, ὁ : ἁρμαποτρο- 
φία ΗΙΪ. χὶ, (. εἰ ἅρματα τρέφειν 
ἰῤ14. εβ ἐατοβ ᾿υσαϊεβ ἀ]οῖο, 

᾿Αρόω, ἃτο Οες, ἵν, 15, 
"Αῤῥωστος, Ἰαηραϊά5, ἱπβγπλὰβ Οες, 

Ἰνω ν᾽ 
ἼΑρτι δὴ, Ἰάτη πὰπο Οες, χῖχ, 15. 
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᾿Αρσίως, πιοάο, ρϑυΐο πίε Οες. ἴΐ, 
ΕἸ, 

Αρτος, Ραηί5 ἐπὶ ἐγ ΠΟ, ν. Οες. ν"}, 9. 
᾿Ἄρχειν τῶν ἐργαξο σμμένων, Ῥταεβῆξ ορὸ- 

τατὶϊβ Οεςο. χΙΪὶ, 3. τοῦ ἐραστοῦ, ἀπιὰ- 
ἰογοπι ἴῃ [ἃ ροϊοῆατε Πάροτο 50. 
ὙΠ], 26. "Αρχων, Ρτεεξεα5 ΗἸ. ἴχ, 
4: ἐε ϑαῖταρα Ρεγαγίπ Οες. ἵν, 5. 
᾿Άρχορμαι ἢ ἔργου, τεπ. ἴπσῆοο Οες. νἱ» 

1. τὰ γόριμκα, ραῖτῖεο ᾿ππΙτα 15 ρᾶτεο 
Αξ. 1ἷ, 16. ἀϑιροίξζων, ρτπηατα οοΪ]- 
Ἰίφο Οες. ἰχ, 6. 

Αὑχὴν ὅγ. ἱ, 15. τὴν ἀρχὴν Οες. 11» 
11: ΜΠ, 2. ΟΠ ΠΪΠΟ. 

᾿Αρχικὸς, ἔγπ. ἄρχειν ἱκανὸς, δὰ τεροη- 
ἄστη ἀρίιις Οἷς. ΧΙ, 4: 

ἼΑσακτος γῆς ἰετγὰ ποὴ ρτγεῆδ, π|0}}}5 
ΟὍδοΣ ΥΩ 

᾿Ασκέω, ἔἐχέγῦοθο ἀρ. 1, 25. ἤσκει ἐξ- 
ομειλεῖν παντοδαποῖς, (ΟἸεθαϊ νογίατγὶ 
πὶ ΠΟΠΊΪΠΙθ 5 ΟΠΊΠ 5 ΘΠ ατ5 Αρ, 
χὶ, 4. "Ασκήρικ, δχοτγοϊζαῖίο Οδο. 
Χὶν 19. Ασκησις, 141, Οες. ν, 1. 

᾿᾿Ασίξενος, ᾿ΠΠθεητεγ, οαρι ἀξ ὅγ. 1Χ, 3. 
᾿Ασπάξημαι, ᾶῖλο, Οεσ. Χ, 4. οοΐο 
ΡΟ πὶ, ὅς 

ἤλστυ, ὈΓΌ5,. αἱ “Ἵτλεπὶς Οεο. χί, 18. 
᾿Αὐσὸς, οἰνί5, οῤῥ. ξένος Οες. νἱ, 17. 

᾿Ασυνεσία, ἴμΓοἰτα, ἰποτιία Οεο. νἱ]], 
Σῶ- 

᾿Ασυσκεύασπος, ἸΟΠ Ργρραταῖιβ Οεο, 
ΧὩ). ΕΣ. 

᾿Ασχολίαν ἔχω συνεπιμελεῖσθαι, ἴταρο- 
ἀϊοτ, 4ὰ0 ᾿ΠΪη 08 Ππλὰ] σαγοπη εἴς. 
Οες. ἵν, 3. παρέχω τινι (6. 127. ἴτὰ- 
Ῥεάΐϊο δἰϊψαεηι, 40 τηϊηὰ5 Οεο. νὶ;, 

ἌΞΟΣ ΣΝ οΥάἄϊπεπὶ ἀδίογεγεο, τη πὺ8 
Τὰὰπὶ θη τεέϊε οὔἶτε Οες. ν, 1 ς. 
γοῤνγῖε αἸοιμγ δ ταὶ τδις ΠΣ 
7μἴζμπι τηηῥογαίογὶς (5 ρεγεμεόμς. 

ἤΛλτακτος στρατιὰ, Ἔχοτοῖϊα 5 ἱποτγάϊπᾶ- 
τὰ5 Οες. νἱ|]], 4. 

᾿Αταξία, σοπίυῆο, ἱποοπάϊταβ. ΓΕΓᾺ Πὶ 
οτάο Οδο. ν]]], 9- 

᾿Ατὰρ,, σδεῖεγαμη ὅ5γ. ἰΐ, 6. 
᾿Ατείχισπος πόλις, γῸ5 ἤπε πηυτγὶς, 
πο πημηϊα πηατὶβ Αξ. ᾿ΐν, 24. 

᾿Ατερπὲς ϑεάσθωι, αυοά ἢπε τερῆϊο 
Γρεέϊαγὶ ποη ροϊείξ Οεο. ν]], 3. 

᾿Ασίμητος, Ἰπποποτάϊας ΗἸ. ἴχ. 10. 
᾿Ατρερὴς, ἱπιγερίἀα5. Αδ. νἱ, 7. ὄμμα, 

ΟΟα]ὰ5 ἱπιπηοῖα5 50. 11, 3. 
"Ασρισισος, ΠΟ {τις Οεο, χν ἢ], α. 
Αὖ, γα] τεγ, φαοαας Οες. ἷ, 22. ϑὅγ. 

ἵν, 10. η. παραπλησίως Οερς Τν 

4. 5. νἱοἰῆϊπι Οες, ἵν, το. σοηῖτα 
5γ. ΝΠ, 9: ἵν, 52. αὖ πάλιν, τυτ- 
ἴὰπὶ ὅ5γ. νἱϊ, ὦ : ΨΠΠΠν 1. 

Αὐαίνω, ἐχῆοσοο, ἀτείαοϊο Οες, χνὶ;, 13. 
14. 

ἹΝΌΕΧ ΟΕ ΖΕΟΙΤΑΤΙΒ 

Αὖθις, τατίατη 5. ἵ, τ4. ροῆδδς 8γ. 
ἸΣ τας 

Αὔλημα, τίαταπι σαπῖα5 5γ. νἷ, 5. 
Αὐλητρὶς, τἰἸοῖπα 5. 11, 1. 

Αὔξειν σὸν οἶκον, τοῦ τη Πάτα πὶ 8ὰ- 
δεῖθ Οδρο ἀ δ ῊΣ 

Αὖὔρα, ἀιτα Οες, χΣ, 18. 
Αὐτίκα, ἐχοτηρ!! Βγατία χῖχ, 18. ΗΙ. 

11, 7. μάλα, βατίτη ἌΡ᾽ Σ ἜΣ 
Αὐφόμασος, ηυοά ροηῖε δὲ Οεςσ. χχ, 

10. ἀγαθὰ, Ὀοπὰ 4088 ἔροπιε [ἃ 
αἴπαμπε ΗἸ. 1], κ΄. 

Αὐχομολέω, δὰ αἰτοτία5. ρατίεϑ γα ηϑέα- 
δῖο Οεο. ἵν, 18, Αὐτόμολος, ἴτᾺ Π8- 
ἔαρα ΔΕ. ἵν 10. 

Αὐσόνομος, ᾿ἰρ6Γ, αἱ [α]5 Ἰερῖθα5 ατὶ- 
ΕΑ ΥΣ ὙΥΣ 

Αὐσὸς, [0]85, τηστὰβ Οες. Χνΐ, 14. 
αὐτὸς αὑτὸν σείϑει, Πϊτηεῖ ἰρία ρεΓ- 
Γααάδι Οες. χα, 15. ὁ αὐτὸς 6. ἄαΐ. 
Ὁ... ΨψΠ|, 35. αὐτὸς, ἀοτηϊπὰς Θες. 
11, 4. Αὐφόϑεν, ὀχίοπηρίο ΑΒ. ', 
28. οἱ αὐτόϑεν σύμμαχοι, ἸοοΙϊ εκ 
Ἰοοο ἰρίο, αἱ τὰτῃ ετγαΐ, ἀ. ε. Ὅτ - 
οἷα : οῤῥ. 1οοὶϊβ ΑἤΠατὶςοῖβ, 4105 1Ὲ- 
οαπὶ ἀὐἰάαχεοτγαῖ, Αν. 1, 6. Αὐτοῦ, 
101, ἐο ᾿ρίο ἰοοο Λε. 1ϊ, 5. βένειν, 
ἀοπηὶ τᾶποτῖε ΗἸ. χὶν 10. 

Αὐτουργὸς, ἀρτίσο!α, φαὶ ἱρίε ἤπε ἵεγ- 
νἱὶβ ΟΡ5 ἀὰπὶ ἔλοϊζ, οὐ. τῷ τῆ᾽ 
ἐπιμελείᾳ γεωργοῦντι, Οεα. ν᾽, 4. ἦθος 
ΓΩ εΠ αρ. Ραίαρ]αί. ο. 3. οὐ. Ρὲ- 
γίζονι. αὐ ἘΠ] αι. Κἤ. Η. αὐ 43. τῆς 
φιλοσοῷ,ας, 4α1 ἴπ ΡΒΠοΟΙΟρ Πα πε 
τη δῖ το Ρτοίςοῖς 5. ἷ, 5: 

Αὐσόφωρος. ἁλίσκεσθαι ἐπ’ αὐτοφώρῳ, 
τηδηϊ εἴο ἴῃ ᾿ρία τὰ ἀεργεῃεηάὶ ὅγ. 
1,12. Θεο ἘΥΠΙ 

Αὐχμὸς, εοἴτιι5, Ποοὶτας Οες. νν, 18. 
᾿Αφανὴς, ΟὈΐοατα5, ἃ σοη!ρεξϊα τεπηο- 

τὰ5, εἴ ἀἄάδο Ἰφῃογαῖαβ Οες. ἵν, 18. 
᾿Αφανίξω, ὁ τιράϊο τοῖϊο, ξαπάϊιαδ 

ΡῬετάο Δε. νἱϊ, 6. ᾿πιεγνεγίο Οεσ.- 
Χὶν, 2. ᾿Αφανίζομαι, τηε [δάσο Ε 
οοηίρεξζα Ποτηΐπατη, ἰαῖεο ΑΕ. 1Χ, 
ῖς 

᾿Αφϑονία, οορία, αϑυπάαηιϊα Οες. ἰΐν 
8: χίϊ, 6. 5γ. ἵν, 43. ᾿Αφϑονξ, 
οορίοία5 Οδο. ν, 3. ἀφϑονώτερον δέ- 
χομαι, Ἰατϑῖαβ εχοῖρίο Οεο. ν, 8. 

᾿ΑΦ, ἕνα;, Ροιοβδίοπη ἔδλοοτε Οες, χνὶϊν 
2. πόλιν, ὈΓΌΕΤ [ὰἷ5 ἰερῖ θυ 5. υτί 
ἤπο Αβ.. 11, 29. ᾿Αφίεμαι συραννίδοε» 
πε τόβπῸ ὐαϊσο [1]. νἱϊ, α1. ἀφι- 
ἔμενος τῆς καλῆς ὄψεως, τεϊϊξια ἰντν 
ἔγγηα Οεο. νὶ, τό. 

᾿Αφιστάω, ἀρρεπάο ὅγ. ἵϊ, 20. 
᾿Αφίσσηρι, ἀεβοῖο Δρ. 11], 24. ἀφίστα- 

μαι, 1ά. ΑΒ. 1,35. κινδύνων, Ρετίου ϊα 
ἀειτεξίαγε, ἡἠηἠεήαβξιΣ ὁ. νἱϊ, 1. 

᾿Αφορία, {ἰςτὶ!Πτὰς ἱπροπίοσυτη, ἅε- 
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ταεητα, Δυϊεῖεῖα θυ. ἵν, δό. αφος- 
ξ6ς, (ετ}}ς Οεο. ΧΧ, 3: 

᾿ΑφΦορμαὶ Οες. ἴ, τό. ἔλου]ιαίες5, Ορε5. 
φιοά μέσο σγαοὶ πυοσαῤαπίὶ προβολὴν 
εἰς σὸ ξῆν, ΑΔἰοῖ ἀφορμὰς ἀϊσεδαηί ; 
ΘΟ δε ὑποΐορις ἀε υἷυγε. ὦ. Οαίαμδ, 
«ὦ Τλεοῤάν, Ολαναξὶ. περὶ κολακείας 
Ρ. 132. 

᾿Αφροδίσια, τὸς νεπεγεθ Οεο. χὶϊ, 13. 
᾿Αφροδισιάζω, νοϊαρίαῖε νεποῖεᾶ 
ἔταοῦ 80. ἵν, 38. ᾿Αφροδισιάξομαι, 
ἥαρταπι ραιίογ Ηἰ. {ἰ, 4. ᾿ΑφΦρο- 
ἵπη οὐρανία καὶ πάνδημος ϑυτηρ. 

νΠΠ, 9. 
᾿Αφροντισσέω 5γ. ΥἹΪ, 33. ᾿Αφροντι- 

στὴς 8γ. νἱ, 6. 
᾿Αφρόνως, τεπηεῖα εἰ ἱποοηηάεταίε Αξ. 
ΓΗ 

᾿Αφυλαξία, ουϊοάϊεε, ἱποιτῖα Οες, ἷν, 
1ο. 

᾿Αφύτευτος χῶρος, ἅ5εΓ ποῆ σοπῇτςιβ 
Θδδ. ἔχ" νυ. 

᾿Αχάρισσος, ἰηρταῖα5, ἱπ] ασαηάα5 Οεα. 
νυ], 37. ΗἸ. 1, 24. Ἰηρταία5, θεπε- 
ΒοΙϊ ᾿τηπηεῖηοσ Ἀρ.. χὶ, 3. 

ἤλχϑομαι, οἤξεηάοι, τηοϊεῆε ἔετο Οξο. 
ὙΠ, 2: ἴα; τό. 

Αχρηστος, ᾿ἰπῸ{115, ρεγηϊοϊοίας Οεο. 
ἹΠ2 1 : ν]19.4.: χυ], 14. 

᾿Αχυροδόκη, ρα] εατίτ πη, Ιοσὰ5 Ὁ] ρᾶ- 
[ε4 γεῆάει Οεο. χν]], 7. 

«ὔΆχυρον, ρα]εα Οεο. χν]ϊ, 1. 2. 
ἼΑωρος, ἀείογπη5 50. ν11], 21. 

Β. 

Βάδην, ρΡεάείεπεϊπι, Ἰεπίο σταάμι Οεο. 
1 18.. Δ. 11, 3. 

Βαδίξω, Ἰεπία ρτοσθάο, οῤῥ. τρέχω, 
Οες. γ᾽], 4. ἰζογ ἔδοῖο Οες. χνὶ, 7. 

“Βάϑος, ῥτοΐαπαϊίας Οδο. χὶχ, 2. Βα- 
ϑὺς ἀνὴρ, νἱτ ἀϊνεβ εἴ ροίεῃβ ες. 
χί, το. ϑὲς πλοῦτος βαϑὺς αῤ. ΖΕ Παπ. 
ΖΞ: Ἠπι|ᾶν 18, 

Βαίνω. βεβηκυίας τῆς οἰκίας ἐν δαπέδῳ 
Οες. νἱῖν, 17. 

᾿Βακχεῖος ῥυδιμὸς, τὨγΓΠ πὰς Βδοο ϊους 
5Υ. 'χ, 3. : 

Βαλανεῖον, ὈΔΙπεὰπι Οεσ. ᾿Χ, 5. 
Βαλάντιον, ΟΕ Πᾶ 50. ἵν, 2. 
Βαναυσικαὶ τέχναι, ἅτῖα5. [τάδ εἰ 

{6]} ]ατγῖϑθ, αδ5 ΠΟη τῆ060 δά ἱρῃεγα 
εχεγοδηίυσ, Γεὰ εἴ 4110 πιοάο Οεο. 
ἵν, 2. σομζ,, Ζγαίϊκεπαεν. αὐ Ἄταπιοτι. ῥ. 
Ζῖρ. εἰ Ῥεγίχοι. αὦ “Ἐ]ίαπ, Κ. Η. 
ν!, 6. 

Βάρβαρος, ἀε Ῥεγαγμηη γέρε 5. ΥἹ]], 
ο. 

ἐβρενε, δτανίβ, νεῃειηθης Δ. χὶ, 12. 
βαρέως ἀκούειν, ΒτανΊτΟΥ) Ου ΠΊ ΔΗ] πὶ 
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φορτιαἀϊ]π6 δαῖτα Ἀρ. ν1]], 2. 
Βασανίζοριαι, ςοηνίηοοτ Οεο, χ, 8. 
Βασιλεὺς, ἂς Β]1ο τερὶς Οες. ἵν, 16. 
Βασιλικὸς, τερῖα5, 1. δ. ἐστερίαβ, ρτϑο- 

Πδητ πη. 5. 1, 8, ἦϑος, τερὶβ 
τῆοταβ Οεο. Χχὶ, 10. 

Βέβαιος, ςοηδηβ, Βτπηὰ5 Ηἱἰ. {Π|, 7. 
Βιάζομεαι, σορο 85ζ. νἱ], 20. νἱ πὶ ἴπ- 

ἔεγο Αξ. χὶρ» 1. βεβιασμένοι, νὶ [Ὁ - 
δξιι Ηἰ. 11, 12. 

Βίαιος, νἱοἸεπίαϑ ΗἹ. ἵν, 3. 
Βίος, νἱῖδθε ταῖϊο Αρ. ἴχ, 5. Βιοτεία, 

νῖῖεε ἱπαιταταπὶ Οεο. νὶ», το. Βι0- 
σεύω, νἱϊατη ἰταάιςο Οεο. νἱ, 1. 

Βλάβην φέρειν, ἀδτηπαπι αβδιγε Οεο. 
11» 4- 

Βλακικὸς, τὰ] τὰ5 Οεα. γ|]}, 17. 
Βλὰξ, Πυρίάα5, ΠΟ] 405, Ἰσπανὰβ Οεο, 

ψΠΠΠν τό. 
Βλάπτω, αἀνειοτ, ἱπηρεάϊο 50. ν]]]» 

43. 
Βλαστάνω, ῬτοΟρΕΓΠΊΪηΟ, ΡΟ] αΪο, ἔγοη- 

ἀείοο Οεο. χίχ, 2. 8. το. Βλαστὸς, 
Βεγπίεη 26. 8. τὰ βλαστὰ τῆς γῆς, 
δ γαάϊοξόμς 16. το. 

Βοηϑϑέω τινι, ὉΪΟΙ ΠΓΟΟΓ δἰϊααε πὶ Αδ. 1ἰν 
22. τῇ ὑποθέσει ὅλον σὸν λόγον βοη- 
ϑοῦντα παρέσχησαι, ααοά ἀϊραϊα- 
τἰοπεπὶ τὰᾶπη ἴα ἸηΠπΙταετὶβ. αν, 
αυοά αἀπίεα ροία ], πιαχί πα σοη- 
Ἀιγηάτείασ Οεο. χχὶ, 1. 

Βόϑρος, [ογοῦ5 Οεο. χῖχ, 7. 
Βόϑυνος, οτος 20. 3. 
Βότρυς, νᾶ, ΤΆΘΕΙΠ.5 Οεςο, Χἱχ, 18. 
Βουλεύομαι, σοπίαϊτο Οεο. χὶ. 24. 
Βούλομαι, ο. ἱηῇ, ἀογ. Οεα. ΧΙ, το. 

.δη. ἐπιχειρέω, ΠΟΠΟΥ 850. ἷ, 14. βου- 
λόμενος ἐξαπατῆσαι, αἴ ἀεοϊρετεῖ Αξ,. 
1; 29. χρῆσϑαι, αἴ αἴᾶΓ 8ὅγ. 1, το. 

Βραχὺς, Ὀταν 5, πον ἰοπρσπς Οες, Χνῖῖν 
2. Ὀγαν δ, ποτὶ ἰοηι σις, πες ἰαίμς Οες. 
ΧΙΧ, 5. βραχέα ἔχων, αὶ τεημεπὶ 
εἴ τηδ]6 σοῃηειταϊατη τατὰ ζατῃ!}]α- 
τεγι πᾶδεῖ 0. ἵν, 34. 

Βρέφος, Ἰηΐδης Οες. νἱϊ, 24. 
Βρέχω, ἱττῖξο Οδο. χν]ἱ, 2. 
Βρώσκω, εὐο ΗἸἰ. 1, 24. 

Βυϑὸς, ἱτηᾶ ρᾶτβ5, ἰᾳαπάπς Οεο. χὶσ, 
τὴν 

Βωμὸς, ἀτὰ ΑΒ. Χὶν 1. 

Τ. 

Γάνυμαι, Ἰδοῖοτ 5. Υἱ], 30. 
Γὰρ γειά {(δπίεηα εἰοραηίεῦ ῥγίετγ- 

"πῖπ γαϊϊοπεη Οεα. ἰἰ, 4. τὸ : χὶν 
ΖἘ "ΧΗ," 7... 1} ΧΟ; 2. 2 ν ρας 
ἣν 

Γαστήρ. τὰ ἀμφὶ γαστέρα Οεο. νἱϊ, 6. 
Γαυροῦμαιν Τὰ ροτΌϊο, οβετοσ Ηἱ, 1]» 15. 

Χ 
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Τὰ ααὐἰάϊέμμι ῥγοπορηπιδμς βση. ἀυ]άετη, 
ζοτῖς, ΧΕΙ ἈΕΡ,,1,...1.. 9 γ. ὙΠ], 32. 
ἀεγώλη γε 5. ΏΡ. ἱν 18, πάνυ γε 
ὡραῖος 1ἰν 1. εἰ μῆτπεγε, πῇ σετῖα 
Οες. 1; ἰο. γε δὴ, ΟΠΙΏΪΠΟ ν, 20: 
ΧΙ, 4. οἵ. δὰ ΧΗΙ, ,5: ποῖ. Αὐτίδηὶ 
πα: ν, 9. οὐ πλήν γε δὴ τοῦ ᾿Ινδοῦ 
ν; 5» 11, γενναιοτάπους σῶν γε δὴ 

σότε ἐποίκων τῆς ᾿Ασίας. εἴ (ξξϊ. 12 
οὐκ ἔχω ἀτρεκῶς, ὥς γε δὴ πρὸς "Ὰ 
᾿Ινδῶν, ξυμβαλεῖν. [εἰ [εξξ, το. ὅσους 
σε δὴ ᾿Αλίξανδρος---ἰπῆλϑε εὐϊτατῃ, 
ΟΟΥΤΙ ΡῈ ὅσους γε δὴ. οἵ. 1, 9, 9: 

Τείσων, νἱσϊπυ5 Οεος. χνΐ» 4: 
Τελωτοποιέω [ΟυγτΑ ΠῚ 850 50. 11], ἐπι. 

Γελωτοσποιὸς, ἰΟὈΥΓΆ δΥ. ̓». ἯΙ. 

Τέμω, τοξείας πὶ Οεο. ν|], 12. 
Τενεαλογέω, ΞΕ ΠΕ τασρηΐεο 
ὝΘΥ ΝΣ Ἐ ΖΝ 
Τένειον, τηξηΐα ΠΊ, Ὀᾶτθα 50. ἱν, 28, 
Γενναῖος, βσοπεζοίαβ, δργεβίαθ, ὈΟΠᾶ 

᾿πάοὶα ργράϊιβ, ὧδ απιμαἰδπς, οἱ, 

Ὀέο. χν, 4. Ἰ᾿Ιθετα 5, αὶ ἔδο!]α 
ζοινιῖ ται οὈ.5 αἰτεῖς Οεο. χυ ϊ, 
10. 

Τεραίρω, ῬΥΦΕΠ. 115 ΟΥΠΟ Οες. ἵν, 8, Πο- 
ποτα αἴβοϊο, νεπετοσ ΗἸἰ. νὶϊ, 2. 

Τ εῤῥοφόροι, Τοατατὶ Ῥεγίδγαπι Οεο. ἱν, 
ὌΣ 

Τεωῤετρεῖν, ΤΩΘΤΙΓΙ 50. νἹ» 8. 
Τεωργεῖν, ἈΤΆΤΕ, ΤΕΙ ταπίοξε ΟΡΕγα τα 

ἄατε Οες. χὶν, 2. γεωργίας 14. Οὐοο. 
λ11ς ,Ἑ: 

Τῇ, ἀρεῖ Οεο. 1, 8. 5γ. ἢ], ὃ. 
Τ᾽ ηραιὸς, [επῖὶο σοηεξὶι5 Α5.: Χὶ, 15. 
Ῥηρώσκω, οσοπίδησίοο ἀξ. χὶ, 14. 
Τηροβοσκὸς, αἱ Ῥᾶτεητεβ ἴξηεβ δ]}1 

Οεο. νἱϊ», 12. 19. 
Τίψνεσθιαι, παίοὶ Οεο. Υἱΐ, 34. μϑι, 

τηεατῃ ἤει Αρ. ν, ΑΚ. σύν τινι, ῬΊῸ 
Δἰίαφυθο ἔδσεγε, ἐἌ δαϊομξ, 4αϊ [λ- 
νεηῖ Δ] 1οὰ] 5... ν, το. πολλοῦ ἀργυ- 
φἴου; τηᾶρηο απιὶὶ Οεο. ΧΧ, 23. ἱκα- 
νῶς, (ατὶΞ εξ Οεο. νἱ, 13. 

Τιγνώσκω, Ἰυάϊοο, ἤδίαο, {επιῖο Οεο. 
'χ, 18. ἐγνωσμένω, ἀφ] ὈΘταία, σορῖ- 
ἴαῖα Οες. ν, 18. 

Τλυκαίνω, ἀυϊςοῖα γεάο Οες, χὶχ, 19. 
Τνώμη, ξοπίεηα5, νο]υπίας Οδο. 'Χν 

5. σοῃη]ϊατη, δαξϊοτιας Οεο. χχὶν 
8. 8γ. ἰϊ,. 9. ἂς ῥγιαάεπεϊὰ εἰ ἅγία 
Ποτηϊπὶθ5 υἱεπάϊ Οες. χχὶν 2. 

Τοργότερον ὁρῶσϑαωι, ΝαΪτα ἴοτνο εἰ ἴετ- 
τἰ ὉΠ: εἶὲ ὅυ. 1, το. 

Τοῦν, εηἰπὶ 8ὅγ: ἵνν 48. ΗἸ. 11, 8, Αξ. 
"δι 

Τράμματα, ΠῚ 5.63 Οέοι: Χχν, 7. Τραμ- 
ματιστὴς, Ἰαα] παρ ζετ, 4αὶ Πἰτογὰθ 
ἄοςει ϑγυ. ἵν, 27. 

Γράφεσϑψαι, εχί(οτίθετε Οεο. 'χ, 1ὸ. 
Ἀξ. ἰ, 18. ποί. νόμους, ἀε {δεγῖς οἱ- 

Ἵ 

ΙΝΌΕΣ ΟΕ ΖΟΙΡΑΤῚΒ 

ἱ!αὐιδιςγ) δε ἰρία ΠΡῚ πώ ξεταπέ 
Οες. ΙΧ, 14. 

Τρηγορέω, νὶρῖ]ο ΤΙ. 1, 6. ᾿ 

, Τυμνάξω, ἜἀΧχετοεο, πιονεο 80. ὶ τὶ, τό. 
- 
“- 

Τυμνασιωρχία Οες; ἾΝ 6. φῬτεξδδιαγα 
ΒΥ πλθᾶ Πογατη.. 

Τυμνάσιον, εχετοϊτατῖο, ταῖϊο φοτροιῖς 

ΕΧεγσαπάὶϊ Οςςο. χε 1. 
Τυνωικωνιτις» ΞΥΠΘΕΟΘΘῸΠῚ, ῬΑΓ5 Ξοάϊα πὶ 

εἃ, ΟΣ τ] Ἰεγαβ ἄδραμις Οςεο. ἰΧ» 
5: 

Τὐνὴ, ἀΧοΥ Οες, ἴ1],. 12. γαμετὴ, ὌΧΟΥ 
Οες. 1], το. πλα]ίεσ, ἐπ μεημε, πιαίο 
Ἀξ. 1, 28: 

͵ 

Ἂ; 

Δάζομαι, {ἰῦπο, αὔῆρπο Οεο. γἱΐ, 24. 
25. 

Δαιμόνιον, φιϊά τ. 4. Ὰ 
Δάκνω, τηοτάξο ὅγυ. ἵν, 28, ἀϊοίταν ἰκμ- 

2 γἱρεὶς δ απ ια τς ϑεπθηοΣ 5 μπασ 
εἰΐαμι δάκος εἰ υἱρέγα αὶ ἤήβεπε : “ 
τηοσγάθο, πιδὶε αῇίοϊο, ερτταάϊπε 
δἤῆοῖο Οεο. νἱ], 1. Δάκνομιαι, ὕποτ- 
ἄξεο, πᾶ] ἤαθεο Οεο: ΧΙ, ΑΝ 

Δανείξω, τηαϊμ τὴ ἀο ὅγ. ἱν, 4.5. δα- 
γείζομιαι, τὴ ἁτα πὶ ἕαπιο ἐδ. 46. 

Δασπανάω, σοπίαιηο, ἰαπιία5 ἰαοῖο 
Οὐο, τ σεν 

Δασμοὺς λαμβάνειν, τϊθυΐα εχίρεγε 

Οδο, νον 52 
Δεῖ, οροτγίες ο. «αύ. ῥεγίθηιαςὶ Οες. νυἱϊν 

9. διωαλέγειν δέοι αὐσῷ, Α΄ Ἰοξέϊο ἵάπα : 
ΠΕΟΕΗ͂- εἷς ς. «α΄. ῥέεν, εἰ σεπ. γεῖ 
Οεο. νἱὶν 20. 

Δεινὸς, Εχοο] ] ες ἴπ 8] ’αυα ΓΟ, Ροήτας 
Οεος. Ἷ, 15. 16: ΧΙ, 2Ζο: ΧΙΧ» 14. 
5.0, νὶ, 8. νεΠετηθη5 ΗΙ. 1, χ8. τοῦς 
τὶ 1115. ἂρ. νὶ, 8, σὰ δεινὰ, ρετίσαϊα 
Οεο. ἵν, 10. Ἂ 8,» δῖ. ἀῶ, δεινότερα 
ποιεῖν, δτανίοτα Θοπιπλϊττοτο (οοΙοτα 
5γ.}ν, 36. 

Δειπνίζω, ΟΧΟΙΡΙΟ ερυΐο ες. 1». 5. 
ἈΟΣΟΡῸΡ Δς. ΧΙ, 8. ποί. 
Δεκάκλινος στέγη, οοποῖανα αυοά ἀε- 

οσεπὶ ἰεέϊοβ σαρίς Οεο, ΝΠ], 13. 
Δεκάτη, ἀεοίπια Ῥγϑάβ Ρᾶῖ5, 4υξ᾽ 

ἈΡΟΠ πὶ ῬεΙρμίοο οοπίξοτα βίας 

Δρ. 1, 34: 
Αὐνδξρο, σὸς αὐδογ Οες. ὶ Ἰν, 14. 

Δεξιοὶ, ἷπ ἀεχῖγο οοσπὰ Ἀξ. 1,2. δε- 
ξιὰν πέμπειν “. πὶ ΔΒ. 1], 4. 

Δεξιοῦμαι, ἀεχίτα ρΡργεμοπαο Οες. ἵν, 
25. 

Δέομαί σινος, Ορὰ5 οἱ τηϊῃὶ Οεο. ν,΄ 
16. ἀεβοῖο, ἱπίεδηοσ ΤῸ πὶ 50. 11» 9- 
σινος παρά τινος. Ρεῖο ΔῸ αἰΐααο 

ᾳυἱά ΗἸ. 1».33: 



τ ΖΕυΝΙΑΝῦϑ. 

Δέον χαμβάνιιν, ηαυοὰ {Ἀπιϊ οροτίεαϊ 
Οεό. νἱϊ!, 1.7. τὰ δέοντα, πεοεῆδτία 
δὰ νἱϊὰπὶ ΗἸ. Χ, 2. ποιεῖν, ΟΠ οΙο 
ἴὰο ἔαηρὶ Οες. χἰΐ, 12. 

Δισρμεύω, ἴῃ νπουΐα σοη)ϊοῖο ΗΙ. νἱν 
14. 

Δεσπόσυνος, ἈεΓ]15, φαοά ἀοπηϊπὶ εἰς 
Οεο. ἰχ, τό. τὰ δεσπόσυνα (5. χρή- 
ματα, Ὀοπᾶ ἀοτηϊηὶ Οεςα. χὶν, 2. 

᾿Δεσποτικὸς, Ἰάοπευβ. δὰ {ππηρεπάππι 
οἰ ἥοῖο Πετὶ Οεο. χἰϊὶ, 5. Δεσαότι- 
Χῶς, Πεη]εη ἴῃ τποάππιὶ Οεασ. χ, 
το: : 

Δεύτερος, εοσυπάμ5, αἰϊοίίνγ γεῥεξηι 
τῇαρηικαϊπιὶς οἱ ἀϊσηϊίαϊς αἰϊομγες 
Αξ. 1, 3: 

Δεύω, [αὈϊξο Οεο. Χ, 11. 
Δέχομαι, Ταβίπεο ἱπιροίαπι, τεῆῆο 

Αρ. ν. 32: ἴἰν τ1. μᾶλλον, τδ]ο 
5γ. ἵν) 11. 

Δέω, ἴπ νἱπουϊα σοη)ϊοῖο Οεο. πὶν, δ. 
Δὰ, οσετίε Οεα. ἴ, 14. τποάο Ηἰ. ν"]ς 

6. οὈίξοτο σ. π. Οες. χὶ, 3. σῶς 
δὴν αἱ χαδοίο ἢ Οεο. ἰΐ, 4. τε-τ-καὶ 
δὴ, οαπη--οίατα σετίε Αξ. ΠῚ, 6. καὶ 
δῆτα, ἰίδηπε Οεο. χὶ, 4. 

Δηλέω, ἀξοϊρίο Οεα. χ, 3. πού, 
Δῇλον ἐν πολλοῖς, εχ ταῦ [τ|5 δὲ οατυι τα 

50. 11»). 9. δῆλον ὅτι, (οἰ]Πἰσες Οες, 
ν], 19. οἰδρίσο ῥοπέίμγ Οεο. χν]!, 
ΚΝ 

Δημηγόρος, σοΠΟϊοΠδίοΟΓ 50. ἴΐ, 14. 
ημηγορικὸς, φοττα5. σοποϊοηὶβ δὰ 
Ῥορυϊαπι μαθεηάφ ὅγ. ἵν, 6. 

Δηρόσιον, ξοΥΑΥΪ πὶ ΑΡ,. 1, 18. μῶὸ εἰΐατπ 
α͵. ΡΟΠΙΟαπὰ το «γαγῖο ἀϊοιίμν 
αῤ. [πὰς αἰ, 9. μὐλ οὐ, ΟἼτοπου. 

Δηῃόω, ναΐξο, ρΡορυΐογ Αρ'. 11, 17. 
Διὼ τέλους, αἴηστθε Οες, χν]ΐ»γ το. διὰ 

χρόνου, τὰτο Οεςσ. ἴχ, το. δ ἴσου, 
φραυα]! Γραῖίο Ὅεο. ἵν» 21. δ ἕαυ- 
σοῦ, Ῥ6Γ (Ὁ ἰρίμ πη), ΠΟ ΡεΓ δ᾽ πὶ 
ΗΙ. ἰχ, 3. δ ἀπεχϑείας γίγνεσθαι, 
σὰτῇ οἤξηἤοηα Ποπηϊπαγῃ ἤετὶ ΠῚ. 
Χ, 2. (γη. πρὸς ἔχϑραν ἄγειν 8. 1. 
51. Ζ]δΔη. Ν. Η. ΧΙ» 31. διὰ σπου- 

δῆς εἶναι, ἴῃ ῥτεῖίο εθξ, κά φ. 1. ν. 
Ῥεγΐχιοη. διὰ χαρίτων εἶναι σἱά, χάρις. 
διὰ ἐπιέο ριίεν τ ταῦτα ὅγ. ἵν, 28. 
56. 

Διάβολος, σαἰαπηπίαίοτ Δφ. χὶν 5. 
Διάγειν μετρίως, νἱϊᾶῃγ πιεάϊοογεπι 

ἀδβετε ΗἸ. 1, 8. 
Διαγίγνομαι, σοηῃτίϊπαο πηᾶπεο, (57. 

διαμένω Ἀξ. 1, 4. ὧν ὠφέλιμος, [ἐτὴ- 
Ι Γ᾿ εἴ ἀθίᾳας [πὶ υἐ}}5. Αρ. χὶ, 
τό. 

διαδιδόναι, ἀϊπετῖθαστε Οδο. χὶϊὶ, 12. 
“Διαδοκιμάξω, ἀϊΐςετπο, αἰ αάϊοο Οεα. 

χίχ, τό. δἰ ῥγοῤγῖο, μὲ ἃ. ἰ, ἀϊοϊέμν 
ὧν (ῥεξαηο αἰέγο εἰ αγρόπίος 
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Διαϑέω, ῬΕΓΟΌΙΤΟ, ἐς (γηποῖε, Οεο. 
3. 

᾿Διαϑρύπτω, ἔτληρο ΑΡ.. 1, 14. 
Διαιρέω, ἀϊίσεγηο, αἰ ίπραο, Γεοτῆτα 

οοηδίταο Οεσ. νἱὶϊ, 26 : ἰχ, 6. 
Δίαισα, νἱνεπαϊ ταῖῖο, νἱξξα5 εἰ σαϊ- 

τὰ5 Οες. 1ἱ, 8 : 1719. Διαισᾶσῥαι, 
ἄερετε ΗἸ. 1, 19. 

Διαιτητήριον, Ἰοσὰ5 «ρα 1 Π|, ὉΌῚ Πο- 
ΤῊΪΠ65 ἄδρεγα ἰοΐεπὶ Οεςο. ΙΧ, 4. 

Διακαϑίξω, αἰνετῇῆβ Ἰοοὶβ σοηδίταο 
οοηἤάετε .θεο Οευο. νἱ, 6. 

Διωκονία, τηϊηϊ πετίαπη, τηὰπὰς οἷδὶ 
τηἰϊπὶ γαηάϊ Οεο. νἱϊ, 41. Διώκονος, 
ἀξ βἔγυο εἰ αποϊ ΐα οἷος. ροταΐααα 
τηϊηϊ ταπίε Οεο. νἱϊῖ, 1ο. ΗἹἸ. ἵν, 

2. Διακονικὸς, ἸάοΠΕῸ5 8 τηϊπιἤτδῃ - 
ἄπσπι Οεο. νἱϊ, 41. 

Διωκόσ των σοβοάθηάο ρΡοΊτατρο ἄρ. 1» 
11. 

Διωκούω, )ὰ βπεπὶ αἴηπε δυάϊο ΗἸ. 
ΨΙ» 11. 

Διακρίνεσϑαι περὶ κάλλους 50. ἵν, 20. 
1π Ἰαἀϊοίατη ρα ΟΠ τ τὰ αἰ Πἰ5 ἴδ ΘΟ τη-- 
τηϊτοσα Αξ. ἴ».33. ἐν ὅπλοις τ΄, 

Διακωλύίω ἀπὸ, ἌΝΟΘΟ ἃ ΤΕ ὀοπα Οεσ 
20. ν 

Διωλέγω, ἴεσεγηο Οεο. νἱϊῖ, 9. 
Διωλείπω (5. τὸν λόγον, [ΕΓ] ΠΕΠῚ ἴΠ- 

ἐεγπλϊτίο ὅγ. νὶ, 2. 
Διαλλάττω, τοσοποΊ]ο Οεα. Χὶν 22. 
Διωαμάχομιωι τῷ μὴ φιληϑῆναι, τΕρΌΡ ΠΟ, 

Π6 οἴσα!ατα πὶ ἀδῖαν Α δ. ν, 4. 
Διωμένειν, ῬΕΙΓΊΆΠΕΓΕ, ποη νἱο]ατὶ εἴ 
περὶ ει Οεο. ἰχν 14. 

Διανέμω πὸ δίκαιον ἑκάστην Τα ΠῚ ουϊ- 

αὰὺς ἀϊῆηῖθαο Οεο. νἱϊ, 33. Διανο- 
μὴ, ἀϊρεπίδεϊο Οεα. νἱϊ, 39. . 

Διωπεράω τὸν βίον, νἰϊατη τταάπσο Οες. 
τ 72 

Διαπίπτω, ῬΕΙΓΟαΓΊΡΕΓα δοίεη εἴ ενᾶ- 
ἄεγε Αξ. 1ἴν 12. 

Διωσνεῖσναιγ ΡεΓΗατὶ 5υ. 11, 25. 
Διαπονεῖσϑαι, [τη ἢαάϊο εἴαθοτο 

Οδο. Υνἱϊ, 32. Ῥεγβοεῖα Αρ. σὶρ 7. 
Διαπράώττω ρμοτβοῖο ὅγ. ν, 9. διαπσράτ- 

σοραι, ἕαοϊο 80. ἴϊ, 11. τὰ προσήκον- 

σα, ἰαιϊπίασϊο οβῆοϊο Οεο. νἱϊ, 29. 
παρά σίνος. ἱπρ ΕΘ ίΓΟ ΔῸ 8]. 5γ. 'νν 

18, 
Διασημαίνω σαφῶς, φετίρίοαα. ἱπάϊοο 

Οεοι ΧΗ ἘΣ. ᾿ 
Διαστρίφω, ἀϊξοταχεο 85. υἱϊ, 3. 
Διατάττω, ἀϊΐροπο, ἀείοτγιθο Οεςο. ἱν, 

2ἘΞ ΤΡ 5 ἡ ΧΡ Ὁ: 2: : 
Διασειχίζω, τῆῦτο ἱπίεγροῆίο ἔδρατο 

νεὶ πα ηΐο 850. νν 6. ἀϊοίμν εἰοραη- 
7ῈῪ (ὲ αἰϊο εἰ φημ17167116 πιο) φμῖ σον 
Τὶς αρεατνμεηο εΠ. 

Διαωτελέω ποιῶν, (Ἐτ ΡΟΓ ἕδοῖο Οεσ. χὶ» 
2. εὐδαίμων, σοπίίμ!α ἔπιογ [ο]ἰοἱ- 
μ᾿ “ 
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ἐαίε Ακ. ἱ; 37. ἀκαταφρόνητος, πυῃ- 
ηὐυδπὶ σΟὨΓΘΠΊΠΟΥ ΛΕ. νἱ, 8. ἀήτ- 
σητὸς, ΤΕΤΑΡΕΥ ἰην ξὶα5 ἴα τα ΔΕ. σ, 
4. 

Διατίϑημι, αθῆοϊο ὅγυ. ἵν, 64. πολλὰ 
κακῶν, ταὺ]τογα τα τηδ] σα πλ σαυΐίᾳ, 
εχῆῆο Αξ. χὶ, 6. διατίθεμαι πρός 

τινα, αθεξὶας Τὰ τη ἐτγρα αἱ. ἀὐπο αἱϊ- 
αυετῃ Οεδς. νἱῖ, 38. οὗ, Χχὶ, 7. 

Διωσρίβειν [5. σὸν χρόνον, νοτίοτ, ΘΟΠῚ- 
Ταογοσ Οες. ἱν, 13. διατριβὴν παρ- 

ἔχειν, τοοτάτη αθδττε Οδο. νυνὶ], 13. 
διαφέρειν τιν ἴῃ αἰϊηὰα τὰ ἀϊβειγε Οες. 

ΧΧ, 5. ἔν τινί σίνος, ργεῆατε δἰϊοαΐ 
76. ΠῚ ἃ1..2: εἶς σι, Φν, ἂν ΦἾϊ.Σἷ, 2. 
Οεο. Χχ, 16. πρὸς ἡδονὴν, αα νο]ὰ- 
Ρίδιεπι σοηΐετγα ὅ.Σ. ἵν, 41. εἷς 
ταρὰ σοὺς δέκα διαφέρει, ἔδοι!ε πὰς 

ἀξοεπὶ ργρεῖῆδι Οεο. χχ, 16. τὰς 
ψήφους, [αϑταρία ἔεττε ὅγ. ν, 8. 

Δικφερόντως ἢ, ἴεους αἴαιια Αρ, ἰἱν 36. 
πολὺ, ἐχαιϊ πε ΠΠπλς ΗἸ. ἱ, 29. σῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων, τηαρὶς ΄Πιδπὶ τεῖ!- 
4] ΠογλΐπΕ5, ρΓθὸ οβοϊοτῖς Ποπγ ηὶ- 
Ὀὰ5 ΗἸ. νἱΐ, 4. πρώτσειν, ἀϊνετίατη 
ἘΧΡΕτ ΓΙ ἔοτίαπᾶπὶ Θεο. ΧΧ, 5. 

Διάφοροι, ἀἰΠεητἰεπίε5 ἰπ τερ. Α8. Υἱῖ» 
"Ὦ 

Διαφϑείρω, ὙΠῸ “«. 5. ὅγΥ. ἵν, 54. 
ΘΟΥΓΙΓΊΡΟ, ἀε ἰαγριοπίδες ὅγ. ν, 
1ο. ε πιεέϊο το0]1]ο, ἱπίεγῆσϊο ΗἸ. 
1, 8. Ψυχὴν, τλογε5 σΟΙΓΆΠΊΡΟ ὅγ. 
ΥΗΪ, Ζο. 

ἀιαχειρίζω, αἀτηϊηϊῆτο, {Ὁ ταδηῖθὰβ 
ΒᾶΡεο Οεςα. χὶν, ὅ. 

Διαχωρίζω, (εοτῆπι οοἸΐοςσο, ἀϊΐροπο 
Οεο. νυν]. 11. ᾿ 

Διδασκαλεῖον, Ἰαάπ5. Πτίαγατὶ 5 5 υ. ἵν, 
23. ἐφγεξὶο ἅ4ε ἤκαο θοοε ἀϊεγι! Ρενῖ- 
“οι. αὐ ΖΕ ἰαη. ΚΚ. Η. τ, τ. 

Διδάσκω, ἀοσεπάο εβῆοϊο ν. π. Οεο. 
ἈΠ, Ἢ ΦΧ, Υς εἰς αὐν αἰ 0} ], ταὶ 
ἄοςεῖε Οεο. χνὴ, 1. διδακτὸν, 
αὐοὰ ἀοοσετὶ ροίεῆ, Λ' ἀοςεπάο εἴ- 
ἘοΪ ροϊεῆ Οες. χὶϊ, το. ὅγ. 11, 7. 

Αἴδωμι, Ῥτοτγηϊειο, ἄατε ψοΐο ᾿ξ. ἵν, 
6. εἰς ἱππέας τροφὴν, 410 εαμίτε5 

Ὁ ὉὍδ0; ἵν»..5. 
Διιλημμένως Οες, χὶν 25. τοί. 
Διςχπεραίνω, Ρετίεααογ, ἀρίοϊνο Οεα. 

νἱ, 1- 
Διελαύνω, Ῥεγάξτο Οες. ἵν, 8. 
Διέξειμι, εὐἀϊῆξτο, ἐχριΐοο Οεο. νἷ» 2. 

ἄοσεο Οες. χν, 13. 
Διέρχομαι, οΥαῖοηα ρετγίγαέϊο Οεσ. νἱ, 

2. διῆλθε μοιροούμενος, ἴῃ Οπηϊθι5 
Ἰγηϊζαίας εξ 8... 11, 21. 

Διεσχεμμένως, σοηπέήεταῖς, ργαάβηΐεγ 
Οες. νἱῖ, 18. 

Διπυκρινῶ, τεξὶς ἀϊΐροπο Οεο. νἱ]ῖ, ὅ. 
9. «[ε ογάϊπίδιες 14 αοὶς ὀεπε αἰ βίης 

ΙΝΘΕΧ ΟΒΖΕΟΙΤΑΤΙΒ5 

εἰ ἐα ῥ]ϊοαίῖς, κήὰ ᾿ 
Διημερεύω, ἀϊεῖα εχὶροὸ Οες, χὶν 18. 

Ἀρ. ν"Πν 2. , ; 
Δίκαιος, δικαιόπερός σου εἰμὶ ἄγεινγ τα- 

ααϊὰς εἶ τὴς ἄσποετε ὅγυ. ἵν) 18. 
Δικαίως, τεξὶε Οες. ἵν, 25. Δικάιν- 
ὁσύνη εἰς χρήματα, ΔΟΠΙΠπεητᾶ ἃ ἀϊ- 

σἰτιῖς Αρ,. ἵν, 1. Δικασσὴς οἱ πρισὴς 
φμϊά, ὦ. π᾿ ὅγ. 5 1ο, Δίκην διδόναι, 
Ραμα ἄατε Οες. νἱῖ, 31. δίκην ἐπτ- 
σιϑέναι τινί σινος, ὉΪΟΙ ΤΟΙ δἰ! υδτ ἀς 
τε Αξ. 1ἴ,. 29. ὧν δίκαι οὔκ εἰσι πρὸς» 
ἀσσαίαιϊο πο ἀδίυτ ἃ Ἰεσῖθυ5 Αξ. 
ἵν, 2. 

Διμοιρία Δξ. Νν», 1- 
Δινεῖσϑαι» ἴῃ ξυταπη Οἰτοι ΠηΒΡῚ 5... 1, 

Διοικεῖν, ἀἀταϊηἰ τατε Οεσ. ᾿ἷ,. 13: ν]ῖ» 
3. 4: νἱΠν το. οἶκον, τε ζατη }8- 
τεῦ δα πηϊηϊῆτγατε Οεο. χὶν το. 

Διοριολογέω, ῬδΟΙ ΠΟΥ Αξ. ἢν) 5. 

Διοράω, Ῥετίρ᾽οῖο Οεο- ν]» 1- , 
Διορύσσω, εβτίπρο, ρεγοάϊο 85... ἱνν 

30. 
Διπλασιώζω, ἀσρίίςσο Αξ. ν, 1. δΔδι- 

᾿ φλάσιος, ἀαρί5 Οες, χχὶ, 3. διπλα- 
σίου ἄξιος, ἀὰρΙ]ο ρΡΙ τὶς ες. νἱῖ» 41. 

Διπόδης, ου, ὁ Οεο. ΧΙΧ» 3. 

Δισσοὶ, ἀυο ὅγ. Υἱ1], 9. Αφ΄. ᾿ἶγ 36. 
Δίφρος, σαττὰβ 50. ἷν, ὅ. 
Δίχα κατατιϑέναι, [ἐρατγαῖϊπι ροησγα 

Οεα. ἰχ, 8. ποιεῖν σὴν γῆν καὶ σὴν 
ὕλην, {εραΐατε ἴεσγᾶσι ἃ ἔγαζει5 
Οες. χνὶ, 14. στρωτεύεσῥ)μαι, ἰξοΥ ἢ Γη» 
8}115 ἴῃ Ἰοοῖὶβ πᾶθογα οαΐἶγα Αδ, ἴΐν 
30. 

Διώκω, ἀνετίοῦ Δξ.. 12) 1. 
Δοκῶ μοὶ ἀκούειν ες, νἱἷγ 11. ποί, νὶ- 

ἄδογ τη, ραΐο Οες, ἴἴν 1. δοκοῦμέν 
ῥέοι ἐπιδεδρωμοηκέναι, 116 ΔΙΌ ΤΟΥ ἃ 

ποδίς ταέϊα εἢδξ Οὐος. χΥ, 6. δοκεῖν, 
εχ! πγαγὶ Οες. ἱν» 17. Ραΐατε Οεσ. 
νὶ, τό. ς. (αἱ. ῥγοπονμεηὶς εἰ βηιμῖ 
αοοω, ῥανηοιρὶι τὐϊά. δοκοῦντες ἄν- 
δρες εἶναι, νἱτὶ Γρεξιαίδε Ῥτο 8115 εἴ 
τηᾶρηϑο δαξιοτίτατὶ5. ΗἸ. ἴΐ, 1. δοκῶ 
μοι ῥγο εἰμὶ Οεο. ἵν, 3. νἱά. 1.. Βο. 
Ἐχενοῖ, αὐ {1μμο. 44. 4. χνὶ, 23. 

Δοκιμάζω, [ρεξῖο, αχρίοτο, Ργοῦο 
Οεο. ἵν, 8 : νἱ, 13. ΔΒ. Υἱ, 2 : ΧΙ» 
10. ; 

Δόκιμος, ρτοδαΐωιβ, δχϊ πηϊὰβ Οεο. ἵν, 
η. Ἰεξζα5, ερτερίαβ δ. ἵν 24. 

Δολιχόδρομος, 4] εχῖε5 σαττίουϊο 6- 
ἀϊαπὶ ἐπγειτὰγ 80. 117. 17. 

Δόξα σὴ, εχ᾿ὶ ΠἸπηαῖῖο Ποτηϊπαγη ἄς ἴα 
Οεο. 11, 4. δόξαν λαμπρὰν ἀναλαρ- 
βάνειν, π]οτίατηῃ ΠῸΙΪ νΙηδίοαΓε, τηᾶ- 
ξηΐβοε ἀε (ε {επεῖγτε Ηἰ, ἰΐν 1.5. δό- 
ξαν γελοίαν προσλαβεῖν, τὶ σα ϊα τα 
ορίηϊοηοτι δάάετα 50. ἱν» 8. Δο- 



ΖΕΟΝΙΑΝΌΟΘ, 

ξάξω ὁρῶν εὐδαίμονάς σινας εἶναι ἀε 
ἔα! οίταῖε ποππα]όγαπι ορ᾽ πίοπ ἐπὶ 
σοποὶρίο εκ τεθὰς (ἃ Ὁ οου]ος οᾶ- 
ἀεπεῖθυβ ΠῚ. 1], 2. 

Δορυφορέω, ἴαθοτ, (τε }}}π|5 πη ποῖ 8ρ. 
Ια ει ἕαπρογ ΠῚ, ἵν, 3. ᾿Δορυφό- 
φός, [αϊε}] 65, σοροτῖβ οἶος ΗἸ. ν, 
4. 

Δουλόομαι, [Ὁ ροϊεβαϊεπη τπθᾶπὶ τα- 
᾿ἴξο Αρ. νἱϊ, 7. 

«Δρασετεύω, ἴα σῖο Αφ;, ἷ, 23. 
εΑριρὺς, ΤΔΡοτετα Παθδπ5. δοαπὶ εἴ 

Ῥαηροηῖετη Ηἰ. 1, 22. 
Δύναμιαι, νΆ]6ο, ρτβδαγε ροῆαπι, 

εὔοῖο, ρτθῖο Οες. ν, 1 : υἱῖ, )ὃ. 
30. 

Δύναμις σῆς οἰκίας, τοάϊατη νὶς εἰ παᾶ- 
ἴατα Οὐδ, ἰχ, 2. δυνώμεις, σοΟρὶξο 
Ἀξ. ἱ, τό. ἐν σῶν δυνωτῶν Οεο. νἱΪ, 
11. ποί, 

Δυσεξαπάτητος, αἱ ΠΟῊ ἔΔο1]ε ἀεοὶρὶ 
Ροτεῖ Αξ, χὶ, 12. 

Δυσεπιβούλευτος, ηαἱ ἀ8Π 6116 ρδίεε ἴπ- 
ἢάϊ1|5 Αξ. νὶ, 7. 

“Αὐυσέρωτες ἀφροδισίων, ἰπίδπο τεὶ νεπε- 
ΤΕΩΒ ἈΠΊΟΙΘ οαρίὶ Οεο. χὶϊν» 13. 

Δύσισ'πος, εααϊταία! τηΐπιις Ἰάοπειβ 
Ἄκο» 1," ; 

“Δύσκολος, τη τς ΑἸ ΗΠ ΟΟ] τ 5 ἱπηρε- 
ἀϊτὰ5 Οεο. χν, 10. 

-Δυσλύτως ἔχειν, ἀἸ ἘΠ ΟὨ]εΓ (οἶν! ροῆξ 
Οεο. νἱϊῖ, 13. 

Δυσαρόσοδος, αὰ ᾳιεπῃ αἰ ΗΠ ο1}15 ραίεὶ 
Δοσεῆ5 Αν. ἰχ, 2. ᾿ 

Δυσπραπέλως συγκεῖσθαι, Ἰποοποῖίππα 

. φοἸοοδίατῃ εξ Οες, νἱ]], 16. τό. 
δυσχερὴς, δταν 5) τηρ]εἴδιις, ,γη1, φοβε- 

ρὸς Οες, νἱ]], 6. ΗἸ, 1, 36. 
Δώρημα, ἀοππὶ ΗἸ. ψὶ}]}» 4. 

Ε. 

᾽Εὰν, ὅσα ἐὰν, ἐὰν ρτο ἄν Ηΐετο ἷν 14. 
᾿Εᾷν, τηϊ πη ἔδσετα ὅζυ. νὶ, 8. σὰ ἀλ- 

λότριω, τεἸ ΠΗ ΕΓ, ΠΟΙ ΘΓ ΡΕΓΘ ΓΕ 5 
Δα μᾶ5 Αρ. χὶ, 8. οὐ Ῥενγίχοη, αἱδὲ 
λαο σοοε αὐ Ζ)]απὶ ΚΚἡ., Η. ιἰ, 38. 
ἐώρεενοι ῥᾳδιουργεῖν, αἱ 5 Ἰΐσει οεἷ- 
τὶ» 4αϊ ΠΟ ΡτοΠ! θεηταγ οὐἱατὶ Οεο, 
ΧΣ τρῷς" 

"Ἔαρ, νεῖ Οδο. χνὶ, 11, 
Ἔγγαια, τὰ 8γ. ἵν, 31. 
᾿Εγγίγνεσθαι ὑπό τινος, ΕκοΟἸζατὶ ΔὉ 4]1- 

αυο Οεο. χκὶ, 6. 
᾿Εγγυτέρω εἶναι ποῦ ϑεοῦ, Ῥτορίυδ 46- 

Τεάοτε δὰ παταγαπῃ αἀϊνίηαπὶ ΗΙ. 
ΜΠ 4. ᾿ 

᾿Εψκαλέω πινὶ, ἀσοαίο ΗΙἱ. ν, 4- Αξ. 
εἶν, 1. "Ἔγκλημα, οττηεῃ Οες. χὶ» 
3» 
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᾿Εγκλίνω, πο] πο Αξ. ἱ, 32. αἰἰοϊτμτ 
ἀε τη όπς, φμΐ ἵπι αοὶε Ρεάετζη τε- 
ἔεγαητ, δο εὐΐαηη γε αἰσιρε 1, αὐἰτῖ 
αοΐεηι ΠΟ] Τηδίατη. ᾿Εγκλίνομαί τινι, 
Τὴ ΔΟΟΙ πο δὰ ΔἸ] ἐπὶ 50. 11], 13. 

᾿Εγκονίοριαι, Ῥαΐνετα, Ρεγξαπήοσ, φεοκΐ 
7άσενε ἱμξαίογες (ο]εῤαγ 5 γ. 111, 8. 

᾿Εγκράτεια χρημάφων, αἰ πεητία ἃ 
αἰντῖς. ΑΒ. ἵν, 3, ἀφροδισίων, τετη- 
Ρετγαητα 'π νοϊαρίαιϊθ νόπεγεα ΔΕ. 
ν, 4. ἘἘγκρατὴς, ρΡοΐδη58, 4αἱ ου- 
Ριἀτεαίθ πη δηΐπηὶ ἰπ [8 ροτεβαῖα 
Πάθεὶ Οδο, ᾿ΐ, 1. γίνομοαί σίνος, ἴῃ 
τηρᾶτῃ τεάϊρο ροϊεδιεπὶ ΗΪ, ν, 2. 

᾿Εγκώμιον, Ἰαχάαῖὶο ΔΙΡΊΣ, 

᾿Εγχειρίδιον, σἰαάϊῃ5 9 ρυρῖο ΑνΡ. 11» 
14. 

ἘΥΧ ΖΗ, ἴῃ τηδηὰ8 ἰγαο, ροστῖρο 
Οεο. νἱῖ, το, δἰζεγίαᾳ ροιοίζατὶ 
(οπηπϊτο ΑΒ. 1, 2. 3. 

Ἔγχέομαι, ἀϑρόον τὸ ποτὸν 50. ἰϊ, 26. 
ἰοῦ δ 115, ΠΪ ΤΆ 5Πη05 ογαῖῃοςϑ 
ΠΟ ἴδηοτα Ἐχῃαυτὶαπΐ, εἰ δὰ {8- 
τιεῖατει αἴας Ροΐαπῖ. ,8ιὲσ ““πίοῦ, 
Ζιῤεν. γαὐ. 24. ν, Ῥεγίξοη. αἀ “2:5 
ἠίαη, ἢς. Η, 1, 4, 

Ἔγχουσα, ΔΠΟΠΐὰ Ποῖρᾶ Οεο, χ, 2. 

ἡ. 7οΐ, 

Ἔγχωρέω, οὐκ ἐγχωρεῖ, Πετὶ ποη ροῖ- 
εἴ Οες, νἱϊἱ. τό. 

Ἔδεσμα, οἴθιι5 ΗΙ, ἱ, 22. 
᾿Ἐδωδὴ, οἷθι5 ΗἸΪ. 1, 19. ᾿Εδώδιμος, 

δὰ νείςεηάμπι ἀρίαϑ Οες, νἱϊ, 36. 
᾿Εϑελοντὴς, Ἰ!θΕη5, ἰᾶσεγ Οεο. χχὶ, 2» 
᾿Εϑελοπονία, υάϊαπι Ἰαθοτίς Οερ, 

ΧΧΙ, ὅ. 
᾿Εϑελούσιος, ὈΪῖτΟ, ροηίε ἤμα Αξ. ἷ» 

38. 
᾿Εϑέλω, (οἶεο Ψ, π. ΗἸ. 1, 30. Οὐ. ἱν» 

13. 
᾿Ἐϑίζω καρσερεῖν, σοῃ!πεεπἀϊπε εἰ ἐχ-ς 

εγοϊτατίοηα τράάο ἰάοπεος δὶ. ἰοϊ6- 
ταπαπι Οεο. ν, 4. εἴπ σμώρ, ἴο] ΕΟ» 
οοηΐμπεν! Θεςο, χὶ, 14. ; 

Ἔϑνος, Ρ͵ΓῸ γένος, ἀε ἴεχι Οεςσ, νἱἷ» 
26... ΣΙ ον, Καν, ΞΡ, Χο 22. 

Εἰ, πὰτὴ ἢ Οεο. χὶϊ, 17. εἰ-πεῆ εἰ, ἃ 
ἰγαπητσδη Οεο. Χ, 3. 5. 270 ὅτι 
Οες. Υἱ]ν 21. 5... 11, 17: ||) 24. 
Ἀξ- νἱῖ, 7. καὶ εἰ, οεἰἰατηῇ Οεο. ἱν 5» 
εἰ μή περ γεν πῆ σετίε Θεο. ἱν 13. εἰ 
μὴ---ὠθλλὰ, πἰἤ-ττσετία Αρ. νν 4. εἰ 
μὴ, ἰῇ, ο. ἐπα, 721. Οεο. νἱῖ!, 17: 
ΙΧ 14. εἴτε-τεεῖσε, ἤγρ-ττῆνε Οοο, 
ν]ν 2}. 

Εἴδωλον, ἰταᾶδο, Πρηυ]ᾶοταπιὶ 5... ἵν» 
21, 

Ἐἦεν, Παξίεηι8, [ατ|5 ἀδ ἢαο τὰ 4) ξεμ πὰ 
Ραΐο 80, ἵν, 53. 57: δ» 4, 

Εἰκάζω γραφῇ, ρἱ πβοηάο ογπηδτη 6Χ- 
Ῥτίπιο ες, Χ, 1, οθιηρᾶγο, ρϑΓο Ιλ) 

ΦΥ ΦῪ ; 
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ὁπάϊοο, πηι επἀΐπεπι ἀαογαπη Ρἷα- 
τίαταηνε οἤεπαο 8ὅγυ. νἱ, 8. ςοη]]εἶο; 
οῤῥ. εἰδέναι Αξ, ν, 6. ὅ8γ. νἱῖ!, το. 
ἢ. ε. σκώππω 8γ. νἱ, ὃ. ποί. 

Εἰκῇ, τεπηετε, ἤπε οτάϊπε Οεσ. χχ, 
2, τεῦηοτα, ἱποοηίαϊο Οεος. 1, 18. 
ἤπε οδαίᾳ Ἰάοπεα Αρ. ᾿ϊ, 7. 

Εἰκὸς, αἱ ΒΠετὶ (ο]εῖ 5... ἴ,. 7. Ὁ] ου)αῖ- 
4ὰς ἀϊξηϊίαβ εἰ πεορεῆπιαάο ροῆα- 
ἸΙαῦας 8. 8. δι νετοῆπη]ε ΗἸ. ἱ, 2. 
Τρααϊταγ αὐ 58... νι, 26. Εἰκότως, 
ΟΠ ἴεσηογα Οεο. χΧνὶϊ, 15. 

Ἑϊκὼν, Ἀγ] τα Δο, οοπιηραταίϊο Οεασ. 
ΧΥΠ, 1.5. 

Εἰμί, ἐστὶν, Ἰῖσεῖ, ροϊοῖξ Οεςα. 1, 4 : ἵν 
15. 5Υ. ἵν, 59. δεόμενά ἔστι ῥγο δεῖ- 
σαι Οες. νἱϊ, 21 : ᾿Χ, 3. εἶναι αότιρ- 
ἄαἱ Οες. ἴχ, 2. ν. π. ΑΕ. Χ, 2. τὰ 
ὄντα πάντα, ΟΥΩΠΙΒ τΕ5. [ατη Π]ατῖς 
Οεο. 11, 3. τὰ ὄντα εἰρηκέναι, νετὰ 
αἰχιῆε 5. ἵν, 46. σῷ ὄντι, νετὰ 
Οες. 1ἰν; 9. 

Εἴργω ἐκ σῶν ἱερῶν, το τ ρ}15 ἄτοεο ΗΙ. 
ἵν, 5. 

Εἰρηνικὰ ἔργα, ααθὸ ἴῃ Ρᾶςε Γατοϊρί αη- 
τὰτγ Οεςο. νἱ, τ. ἐσισσῆμωαι, ΡῬᾷΟἰ5 ἀτ- 
ἴε5 Οες. ἰ, 17. 

ΕἸ; ἕκαστος, ΠΡ. Οεο. νἱ], 7. Δα. 
νἱΪ, 1. 

Εἰς καλὸν, Ορροτίᾳπηε, ἴπ [Θτῆρογα 50. 
Ϊ,. 3. ὃ εἰς κάλλος βίος, νῖϊα πΠοηπεῆα 

Ἀξ. ἴχ, τ. μᾶλλον εἰς πὸ δέον, ὉΠ]1}Ὲ5 
ΗΙ. χὶ, τ. εἰς γῆρας, αὰ [ὐπεξϊατεπι 
ἴσας 5γ. ὙΠ, 18. εἰς σοῦσο, Ὦὰς ἴπ 
τὰ Οεο. χυὶ!» 1. “εἰς δόρυ ἀφικνεῖ- 

σϑαι, ἱπῖτα τείοταπα Ἰαξϊατη ρέτνε- 
Ὠΐγα Αρ. ἰγ 11. εἰς τὰς ἄλλας φυ- 
πείας, ἀε ρ]απίατίοηα Ἀγθογαπὶ 8118- 
τατη Οεο. ΧΙΧ, 12 

ἘΠσαγγέλλειν “. η. 50. ἵν 11. 
Εἰσαῦϑις, ἴῃ Ροβεγατα 50. 11») 7. 
Εἰσηγεῖσϑαί σε; αἸϊου)ὰ5 τεὶ δυξίογεπη 
εξ Ηι.Ὶ 'χ, τὸ. 

Εἰσφέρειν χρήμωτα, Ρεσαπὶᾶβ οοηξεῖτα 
δὰ υἱὰ5 ρυδίϊοος ΗἸ. ἴχ, 7. 

Εἰσφορὰ, ρεπῆϊο Οες. ἰἱ, 6. ΠΠδέϊο τε- 
ΤᾺΠῚ ἴπ ἀοπγαπι, αὰδ δὶ ἃ ρΡαίτεία- 
τα 185 Οδς, νἱΐ, 40. 

Εἴτα. κᾷτα Ποςῖηε ὃ Οος, ἰϊ, 4. 
Ἔκ δυοῖν τούτοιν τὸ πείθεσθαι μανϑάνου- 

σιν, Ἦϊ5 ἀσαθυϑ τεῦς ἀϊέϊο αὐάϊεη- 
(ε5 εξ ἀϊΐοαηι Οες, ΧΙ, 6, ἐκ σῆς 
ψυχῆς, εχ δηΐπιο, ἰοίο ρεέϊοτε εἰ 
τοῖα τηδηῖς Οεο. Κ, 4. ἐκ ποδῶν ἀ- 
ναιρεῖν, ΤΟΊΏΟΨΘΓΟ μην ΧΧ, Χ1- ἐκ, 
Ῥιορίοτ, Ὁ. π. ΑΕ. ἢἰ, 8. ἐξ ὦ ὧν, 4υ1- 
Ὀὺ5 ἀξ οδιῆς 5γ. ἱν, 10. ἐξ ἀρίσιπου, 

ἃ Ρταπάϊο ᾿ξ. ἰϊ, 18. ἐκ σιαίδων, ἃ 
Ραογῖθ, ΔὉ ἱπευαηίς είἴαϊε Οεο. ᾿ἰἰν 
10. ἐκ τούτων, ρΡοΙΈ ἢεδς Οες. ἰΐ, τ. 
ἐπ σοῦ λοιποῦ, ἀδίποορ8 8γ. ἱν; 57: 

ΙΝΌΕΧ ΘΚ ΖΟΙΤΑΤῚΒ 

ἐξ ἐ ἐναντίας, [ τεβίοπθ, ἐχ δάνξετίο 
ΗΙ. νὶ, 8. ἐκ σοῦ καλοῦ καὶ δικαίου, 
Βοπεῆς εἰ Ἰυῆς, Ποπεῆᾶ εἴ υῆα. 
ταϊῖϊοπε Οες. νυἱῖ, 15. ἐκ σοῦ ἴσον 
ἡμῖν εἶναι, ποδ᾽5 ξοααδ]ετῃ εξ, οοῦ- 
ἀϊτίοπε ἃ ποδὶ ποη ἀΐβειγε Ηἰἱ. 
ΨΠ, 5. ἐξ ἑσοίμοον, φῬτοῖπῖε Οες. 
χὶν, 3. ἐκ τῶν δυνατῶν, Ῥτοὸ νἱΠ}Εξ 
Ρᾶτις Οδο. υἱῖ, αἰ. ἕν σι ἔστιν εἰς τὸ 
ἀρέσκειν ἐκ ποῦ ἔχειν πρέπουσαν σχέσιν 
5υ. ἵν, 57. ποία, ἵη ἘρῤὶΠοία αἀ 
ϑιελαύάνιαπ. 

Ἑκατονταπλασίων, σαμῖαΡ α5, οεητῖες 
Ρίατες Οεο. ̓ϊν 3. με. σέπ. 

᾿Εκβαίνω, ἀς πανὶ ερτεάϊογ ΟΘεο. χχὶ, 

3. 
Σ ΜΠ ΕἸ εθαίε τάεο, σδοίπησπι 

τΟ11ο 8γ. ἷν 16. 
᾿Εκκαϑαίρω 5. ἵν» 4. 
᾿Εκκυβιστάῳ, ρτεεοερϑ ἴῃ οαραΐ ἀξῇ]ϊο 

5Υ. ἰϊ, ἘΞ 
᾿Ἐκλέγω δασμοὺς ἐ ἐκ σ. εχῖροὸ εἰδυῖα 

ΔὉ 4]. Οεὸ. ἵν, 9. 
᾿Εκλείπειν, τηΐϊρτατε, αἰνθαπι ταὶὶπ- 

θεῖα Οες. νἱῖ, 38. ἐκλιπεῖν, ἰηῖα- 
τῖγα, ἀεβοετε Οες. νἱϊ, 19. ἐκλείσο- 
μαί ςι, ἀεεβ τηϊπὶ Δα ϊὰ Οεο. νἱῖν 
28. 

Ἔχπαγλος Ἐπρεῖρνδι 3ε αϊομηίμγ ὁ- 
γππὶα, φμαξ ἤογηϊγμη ααηιγαἸίοηεσπ 
ἐχοϊαρΐ: φμοππιαάγποάμη δεινὸς ῥγο- 
2τῖε τεττὶ !]ετὴ βρηῖξεα!, ἀεϊπάε ἀπ 
{ει ἀἸομγ δ εο, φμοάῖ ἔχω ἐχοείίφη- 
Ἴἰαρι [μα οἱ ἐκπληκεικόν, ᾿. Ῥετῖς- 
“πολ. αὐ ΖΠ]α», Κ΄. Ἡ. ἵ, τ. 

ἜἘχσίστειν, Ἔχῖγα, ἀδ σαϊρμς 8. Υ) 
10. ᾽ 

᾿Ἐκσλήστω, ἐκπλαγεὶς ὑσὸ «τοῦ ἔρωτος, 
ἈΠΊΟΤΕ Θαρίι5 85γ. ἵν, 23- 

Ἔχκποδὼν. ἀπέρχομαι, Ταρῖο αἀϊρεξταπι 
ἈΠΟ} 5 5. ἵν, 52. γίνομαι; τη τῖοσ 
Αξ-. χὶ, 15. ἐχκαοδὼν ἑκάσσου κειμέ- 
νου, ΠηΡα]15 ἴαο Ἰοοο αἰ πξιῖς Οεο. 
Ὑ}]]» 20. 

᾿Εκπονεῖν, εἰαθοτατε, αἰ Προ ηΐοσ ἔδοεγε 
Αρ. χὶ, 9. ἰαδοταηάο εἰ σογροτα 
Εχογοφπᾶο οἷθο5 ἮΝ ἀεοὸΝ Οες. χὶ, 
12. 

᾿Εχστρατεύω, οὐτῇ ἐχεγοῖϊα ἐχεο, υἱ 
Ὀεϊϊαπι ἰηξεγαπα Ἀβ. νἱὶϊ, 7. 

᾿Εκτείνω. ἐ ἐκτεσαμένος, Ροττθξϊι8 ἂν, ἵν, 
ἴς 

“Ἑκὼν εἶναι ἯΙ. 'νῇ, κα, τῇ 
᾿Ελαία, οἷεα Ὅεο. χίχ, 13. 

᾿Ελαύνειν, ἱπτρεῖαπη ἔβσετα, ἐξ ἐφμίίαίε 
ΑΞ. ἵν, 3. 

᾿Ελέγχειν, Ἔγτοτὶβ σοηνίποεσα, γεξζαΐατς 
Οεο. χ, 8. 50. νἱ, 5. ᾿Ελεγχσικῶς, 
τὰ ὡς δαπὶ τεργεμεπάσδγα ψεὶ δγγογὶβ 
ςσοηνίηοεῖς ὑεὶὶς υἱάθγοιατ ὃ... ἵν, 
8. 



ΖΕΟΝΙΑΝΤΩΘ. 

Ἔλ εὐϑέριδς, ἱπρεησυθ, ΤΙ ΘΟΥΑ]}5 : μόχ- 
ϑοἱ ΒΥ. 1,4. Ζεὺς δες, νἱ]. 1. 

᾿Ελευθερόω, ἴη ᾿Ιθεγίδίθγη νἱπάϊοο ΔΕ. 
ΠΓΉΡΗ 

Ἔλλείσειν, Ἀδοήο, οὐῥ. παρεῖναι, δἀ- 
ΕΠῈ Ηῖ. ἵ, 28. ἐλλείσοντα τῶν ἱκω- 

νῶν, ἀξ ποη Τα Ποῖα πε δὰ υἱαπι- 
πϑοεῆατιατα ἢ. ἵν, 8. 

Ἕλος, ραϊα5, Ἰοσὰϑ ρα! αἀοίας εἰ αἷ1ρ1- 
ποίας Οδο. χίχ, 6. 

᾿Ἐμβάλλειν εἰς, Πὶ' τινι, ἴτγαοτα ἴῃ Αρ. ἷ; 
29. 31. φυτὸν, ρδπίαιη ἀδ πη 6 Γα 
ἴῃ τότγατῃ Οες, ΧΙΧ, 2. εο 6 ΠῚ Ιοσο 
οοπ͵ΐσετε, σου ιπάθγε Οες. ν]]}ν. 9- 
σκαλέω: σῷ σίτῳ, (ἈτοΌ πὶ δἀἢ1- 
Ῥεγα αὐ ΠΝ Οδο. χν]ΐ, 12. 

᾿Εμβατεύειν “. ". 5γ. ἵν. 27. λόγοι νέων 
ψυχὰς ἐμβατεύοντες ὥριον ἀπὶ αὐτῶν 
σε καὶ ἅ ἄρτιον σοιοῦσι βλασπάνειν κωρ- 

σὸν ἘΠ ΠΙΘΙΙ Οχγαῖ, ἵν, 4. Ρ. 463. 
“Ἐμβιβάξειν εἰς τὴν δικαιοσύνην τινὰ, 7α- 

{|ιαπὶ ἀἄοσοτα αἰΐφαθια Οεο. χὶν» 

᾿Ἐμμένειν τρῖς σπονδαῖς, τλΆτ6τε ἴῃ ἴπ- 
᾿ἀἰαοτ15, εας σγεϊ ρίοία [Ιεσνατα Ἀρ. ἷν 
τς 

ῬἜμσπαλιν, ἰηνετία Ταῖϊοηα ΗἸ. ἵν, 5. 
Ἔμπεδόω τὸν ὅρκον, 15] αταπά απ [Ἐτ- 

γψάγε Ἀρ. ἵ, 12. 
"Ἔμπειρος, Ῥετίταβ. Οεο. ἵν, 1 : Χυΐ; 5. 
Ἔμπίπλάμαι, [ατῖοῦ 5. 1ν, 37. 
Ἔμσνεῖν σι 50. ἵν) 16. 7107. 
Ἔμ ποιεῖν τινι, ἀοσεπάο εβῆσεγα Οες. 

Χν, 1. οοτηπίονεῖα, μετα δάεια 
ΘΕΟΣ ΑΝ 7. ἢ 

“Ἔκ πορεύματαά, ταετοεβ Ηΐ. 1Χ, 11. 
Ἐκ πορία, ταετοατατᾷ Ηἰ. ἴχ, 9. Ἔμ- 

πέος, ΤΑΕΤΓΟΆΙΟΓ Ὁεο. ΧΧ» 27- 
Ἐμφανίφω τινὰ ἐπίορκον, ἀξοΐατο 411- 

φυέτῃ Ρεαταση ΔΡ. '» 12. 
᾿Ἐμφύεσϑαι, ἰπηδίο! ΗΙ. 1,31 : 1χ, 8, 
Ἔν φιλοις, πίον ἡὶ δρυὰ απιῖοοβ Οεο. 

χὶ, 8. ἐν μισϑῷ “. ἡ. 5γ. ἶν, 4.᾿ὄ ἐν 
καλῷ εἶναι, ορροτίαπαπι δὲ Αρ. 
'Ι. 3. ἐν ὑμῖν αὐτοῖς ν- π. 5γΥ. ἵν, 2 ἘΣ 

ἐν σοὶ πάντα ἐστὶν, 'ῃ τε οπληΐα ἢ 

{ὰπὶ Οες. νἱΐ, 14. ἐν ὅπλοις εἶναι, 
διτηαϊαπιὶ οἢξ Ηἰ. χ, 6. 7. ἐν χά- 
φιτι διδόναι, βιδο βοατί Θεο. ἢ], Το. 
ἔν αὐλοῖς μανϑάνω {6]]. τὸ αὐλεῖν, ορα 
τδίαταπι ἀἰίοο ἰδία σαπίατε Οεσ, 
ἘΠ 2. ἐν Κορ, δὰ Οοτητπα πὶ Αξ. 
ΝΣ, μα ἐν χούτω, Ἐχ Ὦδο τε ΗΙ. ΝΠ, 
4:- ἐν εἷς, ἘΠΡ 4αϑε, ηυ0 ποτηΐηθ 
Η]. ν}}, ὁ 

Ἔναγχος, ΠΏροΥ 5. ἵἰ, το : ἵν, 64, 
Ἔνανσίον σινὸς, σογᾺ ΠῚ ]ααο Οδεο. 11}, 

ἷμ 
Ένδεα; ρεπαυτία, βρεῆας Οες. Υἱϊ!, 2 : 
ΣῪ Θγ. Γν 76: 
᾿Ενδεῶς ποιξῖν τι, ἈΟὴ τοέϊα ἀρεῖς, ἰἴ2. 

411 

αἴ ΠοΠΠΌΪΪ 4 ροῆῆηι ἀεΠάοτατὶ Οεο. 
ΠῚ Ὡς ἘΠ ΚΝ δὰ 

᾿Ενδίκχεται, Ἰταές ΗἸ. ἵν, 9. 
᾿Ἐνδίδωμε, ἀξἄο, τταάο ΔΒ. 1, 18 : νϊ, 

6 
Ἐνδὸν, ἀοτηΐ Θεό. νἱϊν» 2 : "ΧΙ, 14. Ἔν 

δοθέν, ἄοπηο ἔοταβ Οες. ἰχ, 5. 
Ἔνεγκεῖν, ἀοτημηλχ ἀδέειγε Οες, νῇΐ, 

ΖΖ. 
᾿Ἔνεδρω, ἴῺ Πάϊ8 ΗΙ, ἢ ἵν, 3; Δξ. χἰν δ. 
᾿Ενεργὸς γῆ ' χώρα, τεῖτὰ ἐδτορὶα σα]-: 

τὰ Οες. ἵν, 8. 15. ἸΔ ογιοία 5, οσσα- 
Ῥαῖαβ. οῤῥ. ο(οα5. Ηἰ. ἴχ, ὃ. εἰ σὰ 
σὰ ἰδίρς μόνον ἐνεργὰ ἔχεις, ἢ τεϑ ἴὰᾶς 
ΡῬτναῖαβ (ο]Ϊ ασατηοάο θθης σοῃῆῇιϊα- 
τᾶ5 Παῦεδβ. ἀἰολίαν ῥ». ἀφ ἀρτὶς, ψεὶ 
σοἰμηλμν, μῇ ἱπαάο ἱμογμηι γεάφαί, (ἷ6- 
ἡπαὲ εἷο αἰδὶς, φα τα δον ἑἐμία ων, 
μ μᾶς ἐπᾶρ σαρὶ ῥοῳῖ Ἠΐ. χὶ, 4. 
Ἢ Πα εἰ οἰεη ὁ πὰ Ἰἀοῃδυ5 Δεν 

» 24. 
"εν μὲν----ἶνϑια δὲ, Ὠϊς, ΠΠ1Ὸν Ἢ ἈΠΕ 

Δ]1οβ---αραὰ δ]ϊος Οδο. ἢν 4. 
"Ἔνϑεοι ὑπὸ ἔρωτος, ἌτΛΟτς σαρτὶ 50. ἵν» 

[ό. 
Ενθύμημα, σοη Π] απ, τι! Ποίατα ΟΕσ.: 

ΧΧ, 24. : 
᾿Ενιαυσίη ὁδὸς, ἰῖετ, ααοὰ δῃηϊ ἔραΐο 

οοηδοϊταγ Αρ-. 1ἰ,1. Κατ᾽ ἐνιαυτὸν»: 
ααοταπηὶς Οδς, ἵν, ὅ. 

᾿Ενιδοόω, ἰπία ὁ 5. 11, 18, 
᾿Ενοϊκέω, ἨΔΌΪΟ, ἼΠοοΙο Οες, ἵν, 10. 

ἜΣᾺ 
᾿Ἐννοέω, οορίίο Οεο. ΧΥΠ, 9. 
᾿Ενσείνω. ἐντεσαρεένος εἰς πὸ ἔργον, υὶ 

Τὰ Ππητηα σΟΠιεητοηῈ ἴῃ παροτίο εἴ 
Ἰάθογε νετίδιαγ Οεο. χχῖ, 9. 

Ἔντιμος ἕδρα, Ἰοσὰ5 ρτϑβοῖραα9, ΠΟΠΟ- 
ταῖς Οες. ἰν, 8. 

᾿Ἐντρίβω, Ἰηΐγίοο, ὧδ ζέοο Οεο. χ, 2. 
᾿Ενσυγχάνω ϑησαυρῷ, τπμεία τα πη ΠΔΠ- 

ΟἿ ΡΟ ΔΒ. 5. 1: 
Ἐνύπνιον, νἸΓατα 404 ἀογπιὶθ πε! ΟΒΈτ- 

ἴα 50. ἵν, 49. 
᾿Ἐξάγομαι ἐπιμελείας ἀνθρώπων, χοῖῖο 

ἀυάϊα Ποηλίπα τι ΗΙ. 1 ΙΧ, τι. 
᾿Εξαίσμοι ὄμβροι, τα Όγ65. Ὠἰ ΠῚ δὲ ἴπ- 

τετηρεῆίνὶ Οςο. ν, 18, φυγὴ ἐξαισίας 
ἔαρα ἴησαηβ Αρ;. 11, 4: ; 

Ἐξαλίω, ἐξαλίσα; τὸν ἵππον Οεσ, χί» 
18. ' 

᾿ΕἘξαμαρτάνω, τοτὰ τβ]ς ΒΕΙῸ οὗ ἱη(οῖ; 
ἠΐανη Οεα. ἸἰΪ,. 1.3. 

᾿Εξζαμείβω, τταηίξο Αξ. 11, 2. 
᾿Εξανδραποδίξομαι, ἴῃ Τεγν!ἐαξοτα τεᾷ- 

ἀο, ἑάργη ψυοά ἀνδραποδίξομνωι 8γ. ἵν» 
36. 

Ἔξαπατῶσθϑαι ὑπὸ τῆς συρωννίδος, [0] ςῃ- 

ἄοτο γερηὶ Ἔεχίογπο ἀθοϊρὶ εἴ ρεγρα-ι 
τάτῃ ἀξ τοὶ ηδϊυγὰ Ἰυδίρατε Ηἰ. ἰϊ» 
τς , 

Χ4 
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᾿Εξασιναῖος, τερεῃίϊηυ Ηἰ. χ, 6. 
᾿Εξαρέσκομαι, εἰ ἐξαρεσκεύομαι ϑεοῖς, 

ἄξδος Ρίδοο Οεο. Υ͂, 3. 10. πος 
᾿Εξαρκέω χρήματα ἐκτίνων, ἰλπτατη ο- 

Ρὰπι παῦεο, αυδπίαπι {οἷς δὰ 
τεαάεπάμπι Ηἱ. νἱ], 12. 

᾿Εξεικάζω, αἰἤτη1ο Ηἰ. 1, 38. 
᾿Ἐξείργω, ρτομίθεο Οεο. ἵν, 13- 
᾿Εξελέγχω, Ἔττοτὶβ σοηνίποο Οεςο. 1179. 
ἜἘξελίστω τὴν φάλαγγα, οτάϊπεϑβ δοϊεὶ 

ΕΧρ ἴσο Αξ. 1], 11. 
Ἐξεργάζομαι, φῬετῆοσϊο Ηἰ. ἴχ, 2. ἴα- 

αϊοῖε πιεα εβῆοῖο ὅυ. ἵν, 61. χώ- 
ρους, ἴαπάος Ἔχοοῖο ᾿ΐα, αὐ ΠΙΠῚ] 
ἀεΠἤάετείατ, Οεο. χχ, 26. 

"Ἔξεστιν, Ἰϊσεῖ δ. αἶα. εἰ ασομς α. 1. ἯΙ. 
1, 8. δ. ἀσομ εἰ ἐπ, Οεα. νἱϊῖ, 21. 
πημἑμεν σον γμίων ἐσσὶν, Ἰσεῖ Οεο. 
ΧΙ, 9. ἐξὸν, σὰπι Ἰίσετγεῖ Ἀᾳ. 1ἰ, 12. 
ὥσσερ ἐξόν σοι, ηιδῇ ἰὰ {δὶ Ιἰσετεῖ 
ΘἐΕ; Ὑἴ ὅς 

᾿Εξετάξω, ἐχρίοτο Οες. ἰΐ, τ: ΧΧ, 14. 
᾿Εξέτασιν ποιεῖσθαι, Ἰυϊῆγατα, τεοδη- 
ἴεγε Οεο. ἵν, 6. ᾿ΕἘξεταστικὸς, εχ- 
ῬΙογαπαάϊ εἴ ἱπαυϊγεηαϊ ρεττας Οεο. 
ΧΙ, 10. 

᾿Εξηγοῦμαι, ἄοοεο 5.γ. 111». 2. 
Ἕξις στοῦ σώματος, σοΙρογὶς Παδιτας 

Οες. νὶ!, 2. 
᾿Εξίσταμαι ὁδῶν, να 4]1σαἱ σεάο 8γ. ἵν, 

31. 
᾿Εξίπηλος, ἔπ ρίεη5. ᾧἁ. ες. ενδηίἄις, ἐξ 

σοίογϊδως Οες. χ, 3. 
᾿Εξοικοδομέω, εχῆταο ραπε, σωανεη 

Οεο. ΧΧ, 29- 
᾿Εξομιλέω, σοηαεϊαάϊπεπὶ ΠαΡεὸ Αξ. 

ΧῚΣ ᾿ς 
᾿Ἐξομοιοῦμεαι, ΠταἸ τα ἀἸ ηἐ πὶ τεΐετο Οεο. 

υἱΐν 32: 
Εξοργίζω, ἱττῖτο, ἰγαΐαπι τεάο Οεο. 
ΧΡ, 15. 

᾿Εξζορμάω πολλοὺς ἔργον “ποιεῖσϑαι σοῦ 
σποσίεῖν τι, τη ΤΟτὰπὶ Πυάϊατη ἐα- 
οἴτο αἰϊφαϊά ᾿ηνεπίεπαὶ Ηἱ. ἰχ, το. 

᾿Εξορύττω, ἐβοάϊο Οεο. ΧΙΧ, 4. 
᾿Ἐξουσίαν παρέχω ἀπιέναι, ΟοΡίᾶτα [Δ- 

οἷο ἀρευπᾶὶϊὶ Οεςα. ν, ὅ. 
᾿Ἐξζυφαίνω, Ῥετίεχο, ἴεἸαπὶ δϑίοϊνο 

Οεο. νἱῖ, 34. 
"Ἔξω, ἔοτίβ, οῤῥ. ἐν τῇ οἰκίᾳ ὅγ. ἵν, 37. 

τὰ ἔξω, τεβ ΕΧίεγπε, 4188 Ἔχίτα ἀο- 
ΤΠ (αὉ ἄϊο ἔὰπὶ ρεγαραπάρ Οεο. 
νἱϊ, 30. οἱ ἔξω, αἰϊεηϊ, οῤῥ. τοῖς συν- 
οὔσι Οεα. ΣΧ, 8. ἔξω πούτων, ρτεδῖεΓ 
1115 ΗΙΣ Τ ἃ, 

"Ἔοικε, ἃ ΨΕΙΟ ΠῸΠ ΔΌΠοττγεϊ Οες. νν 1. 
᾿Επαγάλλομαι ἐπί τινι, Β]οτῖογ ἀς 8}}- 

αὰᾷ τα, ποποῖῖ ἄποο τϊῃὶ Οεο. ἰνν 
ἔνι 

᾿Ἐσπάγω ῥυδιμὸν, ἰηάπσο γγττηυ τ ὅγ. 
ἴ, 22. ᾿Επάγομαι μαρτύρια, ρτοάα- 

ΙΝΌΘΕΧ ΟΒΖΕΟΙΤΑΤῚΒ 

90 τοβίπηοηΐα 80. ν]]ῖ, 34. εἰκόναφῳ, 
ΠΑ Πα αἴογ Οεο, χΧΥΪ, 15. Ἔσπα- 
ψωγὺὸν εἶναι πρός σι σομάᾳσρσετο; ρτοάς- 
εἢξ Οεο. χίϊϊ, 9. 

᾿Ἔσαινεῖν, ᾿τεθγηϊο δβῆςετε Οες, ἰχ, 14. 
ἦος  Ω ερε οοομγγὶ 4. Ῥεριοῇλ. 
περὶ στεφάνου: σὴν κλῆσιν 50. ἷν 7. 
ἀϊοσαπίυγ 11, 4] δὰ σοσπάᾶτῃ νοςατὶ 
ἦτε ποϊϊεηῖ, ἐϊσεδαπὲ εὐ ἐπαινῶ, 
πάνν καλῶς εἰ Μηιϊα. αϊ, Βταῖὶα 
εἴ. Ρίαμ!. Μεημαοΐηι. ἰὶ, 3, 36. αἀ 
φ. ἰ. οἱά. Οαψαπδοη. 

᾿Επαΐρομαι, ᾿ποῖϊῖοσ Οεο. χὶν, 9. 
᾿Επακούω, ααἴοαϊτο Οεα. ἰΧ, 1. 
᾿Επαλώστης Οεο, ΧΥΙ, 5. ποῖ. 
ἜἘπαμάω τὴν γῆν, ἴετγᾶτη δοοαγηϊο 

Οδο; χιχ ταῖς 
᾿Εσανέοχομαι, τεάεο 8ἀ, τερεῖο Οες. 

νὶ, 2. ἐν κεφαλαίοις ἐπανελθεῖν ΔΕ. 
ΧΙ» 1. ποί. 

Ἔσαρκέω, Ταρρεάϊιο, ργδεθεο Οες. ΠΗ͂ 
8. 5γ. ἵν, 43: 11, 26. ἀλλήλοις 
εἰς πὸ, τηῦταο {ε Ἰανατε Οες. ν» 14- 

᾿Επαφρόδιτος, γεπυΐξας, Ἰασαπάμα5, ααξ 
ΡΙαςεῖ 5υ. νἱ,. 1.5. 18. ΗἸ, 1, 35. 

ἜἘπαύξω, αάδυρεο Οεο. νἱϊ, 43. 
Ἐπεὶ, ααϊᾶ, συτα ς. οῥί. Οεςο. πἷν 12. 

ἐπεί περ, υἷα υἱασαε, ροξασδᾶπι 
Ρίαπα Οες, ἱ, 11. ἐσεὶτττεγε, ὈΓροίετ- 
τἰπι ουπὶ Οες. νἱΐ, 6. Ἔπειτα, ἰϊα, 
ἴάεο Ηἰ. νἱῖ, 9. τάπλεῃ ῥομ ῥατγίϊεῖρ. 
Οες. ἱν, 18. 

᾿Επέχω πάντα, οτηηῖα [αβίπεο 8ὅγ- 
ΝΙΙ, 1. 

᾿Εσηρεάζω, σαρῖο ποσεζα 50. ν᾽) 6. 
Ἔσὶ 1) δ. ρεμ. ἐφ᾽ ἡμῶν, ποῆτα πιε- 

τηοτῖα Αξ. ἰϊ, 9. ἐπὶ στοίχων ἰέναι, 
οτγάϊ πὶ 5 ἴῃ νεγίατη ρογγεξὲϊβ ἴποα- 
ἄετε, ΡΕΓ [Γἐτίεβ ργοοβάεγε Αξ. 1, 2.5- 
ἐσὶ Φρυγίας, Π Ῥμτγβίαπα, Δε. ἱ, 
16. ἐσὶ τῆς ἀρχῆς μένειν, Ἰὰ 1 ἱπιρετγῖο 

εξ, ̓τπηρεγίασῃ ἴεπεγο ΑΡ. ἱν» 37. ἐπὶ 
ἡπιεἰσίίμγ ΑΒ. ᾿ὶ, 9. 2) 6. αἷἰαί. ἐσὶ 
ἀπάτη, [ΑἸ] επάϊ σαυΐα Οες. ΧΧ, 13. 
Ἐπὶ σοφίᾳ, [ἀρ επτῖοα ἀϊοοη δε σαυῖα 
5γ. ἵν, 5. ἐφ᾽ ᾧ πλείονα κτήσονσαι, 
αὰο Ρίαγα ΠῸϊ δοηυϊταῃῖ 5. ἶν, 
35. 3) ξ, αροη. ἐπὶ σῦρ ἔρχομαι, 
ἴξπεπι Ρατταπὶ νεηΐο Οεα. 1,1 5. 
ἐσὶ ϑέαν, δά ρεξϊαπάσπι Οεα. νἱῖ], 
11. ἐπὶ σῖτον «λέω, δὰ ἔτιατηεπίυτη, 
δαάνεπεηάυσῃ πᾶνίρο Οδο. ΧΧ, 27- 
ὡς ἐπὶ πὸ πολὺ, ἔετε, Ρἰεγατηαας 
Οεο. ἰἰϊ, 15. ἐπὶ ἐπιειιρήεν Οες. 
ΧΊΣΩ Ὁ» 

᾿Ἐσιβουλαὶ, ἰηΠάϊφ ΗΙἸ. ἱ, 38, ᾿Ἐστβου- 

λευόμενος, Οαΐο εἰ ᾿ηΠἀ 5 ΟὈποχίμξ, 
ΔΕ. ἢ, 1. 

᾿Επίγονοι, Ὠεροῖεβ Οες. υἱΪ, 35. 
Ἐπσίδειγμα, ἰρεςίπιεη ἄτι5 50. Υἱ, 6 5 

Υἱϊν» 3. 
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᾿Εσιδεικνύω, ἀφοίατο Οδα. {2 ᾷ1..2 : Χ, 
τ. ἐσιδείκνυμαι καὶ ὁτιοῦν, ηΠμ]εουπ- 
αὺς Γρεξϊαουϊατη Ἔχ ΠΙΌεο Ηἰ. 1, 1.3. 
ἔργον βασιλέως, τεξὶβ ἔδοὶπὰ5. εἄο 
ΑΞ. 1». 37. 

᾿Ἐπέδηλον μηδὲν ποιεῖν, ΠΪΠ1] Ῥτεθοὶραϊ 
ἴαςετε Οεο. χχὶ, 1ο. 

᾿Εσπιδημέω, ἴῃ ραιτίαπι τεάεο 850. ἷν» 
φᾷ: 

Ἐσιδίδωμι, φτοβοῖο Οεο. 111, το. Ὀδπα 
Ῥτοσδάο, ἱπογεηθηίαμι οαρίο ΗἸ. 
ἴχ, 7, τὴν ἡγεμονίαν, [ατατηᾷπα Ὁ6}}1 
Ῥοττγηϊτο Αξ. ἰΐν 30. ᾿Επίδοσις, ἰη- 
ογεσηθηΐατῃ Οεο. χχ, 22. Ηἰ. ἱ, 18. 

᾿Εσιεικῶς, [αἴῖ5, ()π. ἀρκούντως Οδο.1]}, 
1. ναϊάς σοτηπηοάε Οες. χὶ, 25. 

᾿Εσίημι, ἰαναάο Οες. ἵν, 5. 
᾿Ἐπιϑύμημα, ςοηῃοαρί(οοητα Ηἰ. 1, 23. 
᾿Εσικαίριος» πεοοῆλτιι5, φαοά ̓π δ]ϊαα 

τεπηραϑβ ἀἰ βΈτγὶ ποη ροϊε Οεο. ν, 
4: τὰ ἐπικαιριώτατα, ἐχοε]]εητ- 
τῇὰ εἰ ρῥτϑοοῖραα 'π φυδάδτη τα 
Οεο. χν, 11. τὰ ἐπίκαιρα, ἸΙοσα πιᾶ- 
Χίγηξ ορροτγίῃπα Οεο. χχ, ο. Ηἰ. χ, 

᾿Ἐπίκλημα, οορποπηξη Οες. χὶ, 4- 
᾿Εσικουρέω, Οροτῃ ἕετο, γεπεάϊασῃ δ6- 

Πίθεο Οεο. χνῖϊ, 13. Αξ. νἱ, 7: 
᾿Επικουρίω, τεππεάϊαπι Οεο. ΧΟ], 
13. ᾿Επίκουρος, δυχὶ]ϊαῖοι Αξ. χὶ, 
13. 

᾿'Ἐπικουφίξζω, (ΌΪΕνο Οεο. χὶ, το. 8]- 
Ιενο Οεο. Ἀν, ΤᾺ 

᾿Ἐπικρώτεια. πεὶν ἄν ἔξω τῆς τούτου ἐσι- 

κπρασείας γένηται, Ρτϊαίαᾳαδτη εχ δ) 5 
ἱπηρεγῖο εἰ ἀϊτίοπα φργοῆαβ πὶ Ηἰ. 
γῖ,» ι22. 

᾿Εσίκτησοι φίλοι, Ἀτηϊοὶ τεσεη5 δοαυὶ- 
πε, ΟΡ. σοῖς ἀρχαίοις Ἄδς.1) 362 

᾿Εσικύπσω δ. 11.222: 
᾿Εσικωλύειν, ἀλλήλου;, ἱπηρεάϊτε Οεο. 

Ὑ11,. 4. 
᾿Εσιμέλεια, Ορὰβ φαοά Δ] συ} 5. οατϑα 

εἰὰ τηαπάδίατῃ Οεο, ν, 6. 
᾿Επιμέλημα, περοίϊ τη, Οραϑ Οες. ἰν» 
..4: Υἱ!, 37. ς ς 
Ἐσιμελητὴς, Οσαγαίοι Οδο. ἵν, 7: ΧΙ» 

14. 
᾿Εσπιμέλομιαι, μὴ εἴς. (εἄ]ο ἔαοϊο πα 

Οοςο. χὶν 17. 
ἜἘσιμένω τῷ μὴ ἀδικεῖν, ΑὈβίπεο δά ἰη- 

Ἴυτῖα Οεςο. χὶν, 7. 
"Ἐσπινοέω, αῃΐτηο σοποϊρίο, Δηῖτηο ἀρὶτο 

ΠῚ  Τλ..2» ΔΕ. δὲ 
Ἔφηράσ Ρε)εγο, 5) υτα πάγῃ νἱο]ο 

ΑΕ. ἷ».1.3. 
᾿Ἐσιπέμσπω, ἱτηγηϊτο 50. ν"], 10. 
"Ἔσιπλα, ἴαᾳρε!!εχ, ναία Οεο. [1ἰ, 2 : 

Ιχ, 6. 
᾿Εσιπλήτσω, ΟὈ]ατρο Οες. ΧΙ, 12. 
᾿Επιπολάζω, ἰμηᾶῖο, ζατα ᾽πὶ Γὰρεγῆοῖς 
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Οεο. χνὶ, 13. ᾿Εσιπολῆς, ἴπι ἴαρετ- 
Ποὶθ ἀρτί, Μαοῖ, πολι το Οεο. κνὶ» 
λιν πῖσο δ 

᾿Ἐσιπόλαιοι ὀφϑαλμοὶ, ΟΟΪὶ εχίετι» 

4αἱ πο ἱπίμ5 Ἰαϊθηΐ 5... ν, 5. 
᾿Ἐσπίῤῥητος, ᾿πέλυ 855) ἴα ΓΡῚ5 Οὐς, ἦν, 2. 
᾿Επιῤῥώννυμαι ΑΕ. 1» 27. 
Ἐσισκέσσομαι, Ἰηίρίοῖο Οες, νἱ, 14. 

ἜἘσίσκεψις, ᾿πίραέϊίο Οεο. νἱ]], 1 5. 
᾿Ἐπισκασπεῖν, ᾿ῃρί ΘΓ, αδ »πεάϊοο Οεο. 

χνν 9. ἐπισκοποῦμαι, σοηΠάετο ΟεΟ. 
111, 14. 

᾿Εσισκώπασω, ἱπτὶάξεο, Ἰοσοῖ 50. 1, καὶ : 
ἱ]ὶ, 4. 

᾿Ἐσισσεύδω εἰς ταυτὸν τῷ οἴγῳ 5. ΥἹ]» 
4: ηοΐ. 

Ἐπσιστάτης, ῥτρίδέϊαβ Κ'ὶ σα ογηδίοῦ 
πᾶνὶβ Οεο. χΧχὶ, 3. Ρῥτοίβξέϊας ορε- 
τ ογα πὶ 26. 9. 

᾿Ἐσιστήμαις ἄριστοι, τ θι15 ῥτεἶδη- 
ἘΠΊ πιὶ Ηἰ. 11, 2. 

Ἔσπιστήμων τιν τοὶ ρογιτα5 Οες. 1Ϊν τό. 
ἐπιστημονίσσερον, 
Οες. 111,.14. 

Ρεττα5, πες 

᾿Ἐσπισσρέφομαι εἰς χώρας, 4460 γΤερΊοΠες 
Οεο. ἱν, 13. 

ἜἘπισχύω σὴν πόλιν, τοῦΓ δάάο Οεο- 
πα 3: 

ἜἘπιτήδεια, τεβ δὰ νἱΐδπὶ Ὡεοεβατγίϑα 
Οεο. ἰἰ, 8. ἐσισήδειοι, πεσεῆατι, 
σοππαῖίοηα σοη]απέϊ! Οεο. χὶ, 23- 
γάμοι, πυρτθα οοπιπιοάδε ὅυ. ἱν» 

᾿Ἐσιτηδεύω, ἱπδίταο, ᾿ηΠ τα τἰ5. σοτεῖς 
υἵοτ Οεο. χὶ» 7..ὄ ΑΔΒ. νἱ;» 5: Χ, 3. 
ἐχεγοθο Οεο. χχ, 22. καὶ σὸ εὔχαρι 
οὐ σκώμμασιν ἀλλὰ πρόπῳ ἐπετήδευε, 
πθαα νθτο Ἰοοῖβ [εα τπουῖθβ ρΓᾶ- 
τιοίαπι ἴα τεάάεγε (οἱθθαῖ Αρ. χί, 
Χ πὸ 

Ἐπσιτίϑημι σὴν δίκην ἀξίων, Ῥοσπᾶπι, 
48 αἷρπιβ οἴ, τερεῖο 80 δἱΐηυο 
Οες, χἰϊν το. δίκην ἃ] ΟΠ ΠΓΟΟΥ, ροσπᾶβ 
ἴατηο ΑΚ. ᾿ΐ, 29. ᾿Εσιτίϑεσθαι, ἃ- 
ἀοτῖτγὶ Αρ. 11, 2. 

᾿Εσισιμάωῳ τινι, στη ἀο, τρί εη- 
ἄο Οες. ΧΙ, 24. 

᾿Εσιτρέπω τινί σι, ΔΙ αυἱὰ αἰτεγία 5 δά εὶ 
εἴ οὐτῶ ρεγπλϊτῖο Οδο. ἷν 3 : 1], 
12. τοῖι ἀϊ)αάἀϊοαπάδτηῃ Ρεγγϊτο 
50. ἵν, 21. 

᾿Εσιτρέχω σι σοῦ λόγου εἰ τῷ λόγῳ, 

Αἰϊαα!ὰ {πγπιοηθ ἰενίτοῦ τιαδϊο, Ῥοτ- 
οὐττο Οδεο. χνῳ 1. ὅ. 

᾿Ἐσίσροσοε, νἸ]Π]Ποὰ5. οἱ αἀτπηϊηϊἔτγαῖῖο 
δρτὶ οορλἃ εξ Οες, κχὶϊ, 3 : Χχῖνρ 
9. ἤχηιο ἐπισροπεύειν, Οἱ οι Ὁ 
Οες, χίϊ, 8. : ΧΙ, 1. εὖ ἐπισροσπευς 
σικὸς, δ ΥἸΠ1ΟΪ πχαηὰ5 Τα θαμὰ 

᾿ἀρία5 Οεο. χὶϊ, 3. 
ἜἘσιτυγχάνω, παηοίίσοι Ψ, π, Θες, 
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ΧΙ, ο: ᾿ἶἴν 3. πόλις ἐσιτυχοῦσα, 
οἰνῖτα5 οοίσατα Αφ. 1, 3. 

᾿Εσιφανὴς, οἶάτα5, {Πππ|τ|5. ϑ'ν. 111). 7. 
᾿Εσιφαίνομοι ἐπὶ πὸ ἔργον, [εγνὶβ ΟΡ 

Ἰφοϊεητῖὶθς. Γὰρεγνθηῖο Οδο. ἐχχὶ; 
10. 

᾿Εσίφϑονος, Ἰανϊάϊο[α5, ᾿πνὶάϊοο οΌΠΟ- 
χὰ 5... 1], 9. 

᾿Ἐσιφιλοπονεῖσθαι θήραις) νΘΠαιϊοηὶ νᾶ- 
οᾶτα Οεςο. ν; 5- 

᾿Εσιχάρισος, Βταῖὰ58. Οὐο, Υἱ]» 5. 37: 

ἢ: 1Χ: 4: 
'"Ἔπσιχέω, αἰαπάο Οες. ΧΥ]Ϊ» 9. 

᾿Επιχειρέω, σοηοΥ Οεο. Χ, 8. 
᾿Ἐπικχώριον, Ῥαϊτίατῃ ἱπβἰξατατη ρον; 

μὐβαδν εὐλτης ἴσύοτο, βαςαίτα μα ηἀῸ 
5... ᾿1, 26. 

Ἕπομαι, ρᾶτεο Οες, ἵν, 19. Δα ΟΓ 
ταδηΐς, ἱπτο Προ Οεο. χὶν 13. 

᾿Εσονείδισσος, σΟὨτα ΠΕ] ἸΟΥ 5. 5... ΥἹ1]» 

Ε ΟΣ 34: “.: 

Ἑσωνυμία, σοπποπΊοη 5:0. ν}}1» 9. 
᾿Επωφελεῖν φίλους, δἀήανατα, ἱαρρεάϊ- 

τάγε Οες. νὶν 9. 13. 
᾿Εράσμειος, Ἀγ Ὀ}}15 50. Υ}}1» 36. 
᾿Εραστὴς, ἈτηδῖοΓ, οὐ. τοῖς παιδικοῖς 
πω ἐρωμένῳ ὅ5γ. νυἱὶϊ, 32. τῆς φιλίας, 
ἀτηϊοίἰς σαρίάϊ5 Αξ- 1». 19- 

᾿Εράω τῶν καλῶν, ΥΕΓΆΤΩ Ποπεῖαγαπι 
ανϊάσβ ἴατα Αρ. 11|9 τ. δόξης, 5]0- 
το Ππυάϊο βαρτο Αξ. χὶ, 9. γενέ- 
σϑαι, γε μπεπιεηῖεσ ουρῖο Ποτὶ Οες. 
υἱ, 12. ἐρασϑδῆνωί τινος, ΔἸἸσυ}5 ἃ- 
ποτα οαρίαπιὶ εξ ξ. ν, 4- ἐφω- 
σϑεὶς σοῦ εὐκλεὴς γενίσψαι, οαρίάι9 
ἱπεοϊατγοίοεπάι Αρ. Χν 4. 

᾿Εργάξομαι, ορυ5 ἴδοῖϊο, (ε μέγυῖς Οἐς, 
119). 4. Ἰαῦογε νἐξϊα τη αεογο, αὔξφος 
ἄσυπι ἕδοῖο Οες. 1, 16. 21. 22. ἃ- 
στὶσα!τατᾶτῃ Ἔσέγοοτθ, ἈρΡταΠῚ ΟΟΪ0, 
(γι. γεωργεῖν Οδο. νἷ, τι : ἰν) 10. 
15: χυῖ, 1, γῆν, ἀδταπι οοἿ0, {οἠῖς 
ον γοαϊοπαο, αγαπάο, ῥπμυραπάο, ψεπιῖ- 
παπάο, ῥἰαπίαπάο Οεο. ἱ, 8. τὰς τέχ- 
γας, ΑΥ65 Ἔχεσεο Οδο. χν]ϊὶ, 9 ἐ 
Χχ, 14. λίπε ἐργαξόμενοι, (5. πὰς 
σέχνας, {μη ατῆςεβ, οριῆσες Οεο. 
ν, ὃ. ἐπισσήμας, ατῖε5 θχϑίοεο Οεο. 
ἰἰϊ, τό. ἄξια «ἧς τροφῆς,» ἸαὈοταη 40 
Ἰαστοῦ δα, Πὰδ δά νἱδϊαπι Τα Π]οὶ- 
ἀπτ Οεο, χν» 10. 

᾿Εργασία τῆς γῆς» ἴεττα οοἰεπάα εἰ 
Οες. ν, 14. αἱ ἐν τῷ ὑπαίϑρῳ ἐργα- 
σίαι, ορετὰ τυβίσα, αὐ ἄμππιὶ [Ὁ 
ἀΐο, μϑ ἀγαγὲν {εμιεπίθηι ἤάσογο, ῥίαη- 
7αγὲν ῥαίτενε εἰσ. ὅπ. ὑπαίϑρια ἔργα, 
Οεο. νἱϊ, 20. ἐργασία, Θχετγοϊταιῖο, 

σουρακῖο, ,Κ)π. βιοτία, νῖϊε ἱπαττα- 
τυτὴ Οες. νὶ, 8. 9. τῆς ἐσϑῆσος, νε- 

“Αἰς ςοηξεξχιο Οεο. νἱϊ, 21. 

᾿Εργαστῆρες, οΡεγατὶΐ, φαΐ ορὰβ (αοἷτ 

πὶ τυῦὶ Οεσι ν, 16: ΧΙ» τος ΧΧ 
τ6. ως, 

᾿Εργαστήριον, οἰ οἴηα Α6. ἰ, 26. 
᾿Εργάται, ἀδτίσοἸςο, ορετθ Οες. ἱνν» 9: 

Χαὶ, τὸ. ἐν χώρῳ, ταυτὶ Ορυϑ5 [Δοίεπ- 
ες ΗἸ. χ, 5. τῶν σεχνῶν, ααϊ ἃτίε8 
εχείοεηΐϊ Οες, ἵν, 1. 4 ᾿ 

Ἔργον, τη ΠῈ5, πιαίοτία, ἴῃ 488 [Γᾶ- 
ἑϊαμ δᾶ νετίδίυτ δ15 δ]ΐησα, “γγούοῖὲ 
αἰϊοιμν ὑποκείμενον Οες. ἷ, 2. {ε47- 
ἔργα, Ορεῖα τυδπίοα Οεο. ἵν, τὸ : 
Χχ, 5. τῶν ἔργων στερεῖσϑαι, ῬΤΟὨΪ- 
Ῥετῖ, 400 τηϊπ5 βδῖ ορὰβ τὰτὶ Θεσ. 
νν 13. ἔργα τὰ κατ' ἀγρὸν, ΟΡεΓᾶ 
τυπίοα Οεο. ΧΙ, 15. ἔργα τῆς γεωρ- 
ψίας, τηυποτγα ἀρτὶ οαἸταγο Οεο. χν» 
9. ἔργα τὰ ἔνδον, ἀοτηεβίοα περοῖίἃ 
Οεο. νἱϊ, 23. ἔργον, ρεπίαπι Οεο: 
νἱϊ, 6. τπιῦπαβ, οβίοϊαπη Οεο. νἱϊν 
14: ΧΧ, 6. Αρ- νἱΐ, 1. 50. ἵν» 57- 
Τ65, εἶς υἱξίογία ΔΕ. 1ϊ, 5. οῤῥ. λόγῳ 
Ἀξ. χῖ» 9. ἘΝ 

᾿Ερημία, Το] ἀο, ῥοσις αδμμσαῦ ἦο- 
γπηἱρδμς ΗΙ. νὶ, 4. Τοἰτα40,, ἰοσμς ἐδ-- 
7 φονῖδμς ἀοβίϊείμς Οεο. ν, 6. πολε- 
μείων, Ιοοι9 Ὁ Ὠοξίδυβ νασὰμ5 ΔΕ: 
ΣΎΖΘ; 

"Ἔρημος φυλακῆς; ρταῤβαιο ἀεβιταίας 
ΑΚ, 1ἴ,. 19. 

᾿Ερημουμένη χώρα, τορῖο ἀείεγία Αξ. ἱ; 

20. 

᾿Ἐρίζω περὶ τῆς ἀρχῆς, σοηίεηάο ἀξ 
τερῆο Αβ. ἱ, 5. ξ 

᾿Ἔριον, Ἰαπᾶ Οεο. νἱϊ, 6. 
“Ἑρμηνεύω, γαίξα οταῖϊομο 8] αἱά ρετ- 

(εαυοτγ Οεο. χὶ, 23. 
"Ἔροριαι, ἰηῖεῖτορο Οεο. χὶγ 22: ΧΡ, 

1. 
ἜἜῤῥω. ἔῤῥει τὰ ἐμὰ πρώγματα, ρετὶϊ, 

δέϊυτη εἢ ἀκ τε θὰ8 πιεῖβ, ἅ. δ. 46 
νἰξῖα ααθογεηάο εχ τἰζα 5... ἵν 1. 

Ἔῤῥωμαι, ναϊεο, νίρεο Οες. ν, 17. 
ἐῤῥωμένος, Ῥοῖεηβ, δὰ ξεοτίτα6 εἴ ορὶ- 
Ὀὰ5 να]εη5 Οεα. χχὶ, 7. ᾿Εῤῥωμενὴς, 
σοηβττηδῖαβ, θεπα σοπήειίτατα5 ΑΕ. 
ἰ,. 35. ᾿Εῤῥωμένως χωρεῖν, τηλδηᾷ 
νἱ ρεέῦρετα Αξ. ἴΐ, τ. 

᾿Ερυϑριάω, εταθεῖςο Οες. νἱ], 1- ᾿ 
Ἔρυμα, ἸοσιΒ πηαπίτα5. Οες. νῖ; 10. 

{ἢπι. τἰ, το. 
᾿᾽Ερυσίβη, τα ρο Θεο. ν, 18. : 
Ἔρχομωι λέξων, ἀϊξιατα 5 Τὰ πὶ, ἀϊσετεα 

ἀρϑτγοάϊοσ Αβ.. ᾿ἴγ 7. ὧδ τημίϊογε, σε 
ἀἰμοίμγ ἐπὶ παν ἀοηηέμι Οες. νἱϊ, δ. 
νόσος ἐλθοῦσα, πιοῖθυ8 ἰπσταδης 
Οεο. ν, 18. δἴϊεγογ, ὧδ πμρεῖο δ. 
ν ϊ, σ. αἄὁ ερὶ βοία Ἀφ. νλϊῖ, 8. ὅδ τε- 
ὄμως φέρ σοπιρογταπίμν Οὐ, Εἰ) 1.4. 

Ἔρως, σαρίάϊτα5. ΕΠ], ν]], χ. ᾿Ερωσικοὶν 
ἀτηοτὶ ἀβάϊὶ 50. ἵν, 15. ᾿Εφρωτιπῶς 
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ἔχω τοῦ κερδαίνειν, ἀν᾽ ἀυ5 ἴατα Ἰαοηῖ 
᾿ Οευῦ. χὶϊ, 15. 
᾿Ἐρώφημω, ἱπιογγοριίο Οες. χὶ, 5. 
᾿Ἐσϑλὸς, Ὀοπαϑ, Ργθθο γα 5. ἵϊ,.4. 
ἜἜσσε, ἄοπες Αρ, ἰΐ, 13. ἔστ᾽ ἄν, ἀο- 

πες Οεο. νἱϊ, 33: Χὶϊ» 7. ᾳαᾶτη- 
ἴα Οες, 1, 23. 

ἱἙστιάω, οοηνῖνιο Ἔχοϊρὶο ὅ 0. 1» 4. 
Ἔστιν, Ἰίοει, δι αἰα!. εἰ αοοι, «". τι. Οες. 

ἷ, 4. ἔστιν οἵ, ΠΟΠΏᾺ]]] Θερ. αν 6. 
5. νἱ1ἱ,.2. ἔστιν ὅτε, ἰηϊετάπταη Οες, 
ἀνθ. τὰς χθ. Βγὺ ἐν», .ἃ. ΗΠ, 

Ἕτσαϊροι, ἀτηϊοεὶ Αξ,. ἰχ, 7. 
Ἔτι ὅν Ριθίετεα Οες. ν᾽, 12. ἔτ, δὲ 

πρὸς τούτοις, Ῥτεοίογεα Οεο. ἱνν 13. 
οὐκ ἔτι, ποη αὐ 8111} ΑΒ. 11, 26. 

Ἕτσοιμοες χρῆσθαι, Ῥτοταῖαβ δὰ υἱαπὶ 
δα, }}...2. ἕτοιμα, 4θ ΤᾺὰηΐ ἴπ 
Ῥτιογηΐα, οῤῥ. τὰ ᾿λπιζόμεγα, [ρετϑῖα 
ΗΙ.1, 30. 

Ἐῤαγωγὸς, ἀοο}}15, δὰ ἀϊίσεηάπαπι ἰάο- 
ρδυ5 Οεο. χὶϊ, 15. 

Εὐγένεια, δε ποτὶς ΠΟὈ᾿ τᾶς. ΔΆ. ἷν 2. 
Εὔγνωστος, σοσῃϊτα ἔδο!]} 5 Οεο. χχ, 

14. 
Εὐγώνιος, ἀπθα]ο5 τεξῖος Παθεπς Οεο. 

ἷν, 21. 
Εὔδηλος, τα] εας Οες. νἱὶ, 8. 
Εὐδοκιμεῖν, τηὰρπατα Πᾶθετς δαξζοιϊ- 

ταΐοτη εἰ βοτίατη Οες, χὶ, 1. 5γ.νῪ» 
; ἃ 

Εὐεξία, θοπυβ σοτροτῖς μα τα Οεο. 
ς ΔΝ ΣΎ 

Εὐετηρία, φτονεπίαβ, ἔγαρσασπη ἀΌαη- 
ἀαπιῖα, δ πηὶ ἔεγι! |τ5 ΗΙ. ν, 5. 

Ἐεύρετος χώρα, Ἰοου5 εχρεάϊτιβ, (᾿ ἴῃ 
400 οπιηΐα ἢς ἀἸροῆίαᾳ (απιν αἱ [ἃ- 
ΟἸΠ τς τοροεῖγὶ ροῆϊηε Ὅςο. υἱῖϊ, 
17. 

“ϑήλιος, Ἀρτοας, [ΟἸΪ ἐχροῦταβ. Οεο. 
Ἶπ. 4. 

Εὐϑαρσὴς, ὈΟΠῸ Δηΐτηο Αξ. χὶ, 10, 
Αὐδὺς, Παῖῖπη ἃ ῥτὶποὶρίο, οὰπὶ οοη- 

ἄἀετεῖ ἄδεας Ποηλΐηεβ Θεο. νἱϊ. 22. 
ΕΧΕΠΊΡΙ ρτγαῖὰ ΗΠ. 1, 351 ᾿ἱν ὃ. 
«ἰά. Κη. σὰ στεέρον. Ρ, 194. 

Ἑὐκαίρω;, Ορροτῖαης Α5:. ν1]],. 3. 
Εὔκλειω, δἰοτία Αν. 1, 36. 
Ἐὐκρινῶς κείμενος, αἰπιπέϊε οοἸϊοσαίᾳς 

Θες. Μ|11».19. 
ἙΕὐλχαβέομαι, νότεοῖ ΠῚ. νὶ, τό. 
Εὐμαϑὴς, ἀαὰ ἀϊοομάμπι ἔΔο}}}5 Οεσ. 

Χχν ΣΉ. 
Εὐμάρεια Θες, ν; 9. ποί. 
Εὐμνήμων ἈΔρ. λἔνοζ. 

Εὐμορφία, Ῥαϊοτίταο 8ὅζγ. ὙΠ], 6. 
Ἑὔνοιαν ἔχειν τινὶ, δ η. εὐνοεῖν σιν! ὃε- 

πενόοϊυτὰ οἵδε αἰϊουὶ Οδο. χὶϊ, 5. 
Εὐνομίομιαι, ὈρπὶΒ Ἰερῖθας εἰ ᾿ηἰτατὶς 

μος Οὐς, ἰχ, 14, 
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Εὐξεστος, ῬοΪϊϊα5, ἐρτορὶβ ἐδ τ οαίαϑ 
5. ἵν, 6. 

Εὔοσπιλος, ἀτπιῖβ ὈῈ ΠΕ ἱπῇταξει5 Ηἰ, ν᾿» 
4: Χὶ, 3. Εὐοπλίας ἄϑλα, ρτεοτηϊα 
τὶ θυεπάα οἷ, αἱ ὈΟΠῚ5. αττηΐβ ἰπ- 
Ἀγαξταβ εἴ ΗΙ. ἴχ, 6 

Εὐόφϑαλμος, Ὀοπὶδ ΟΟὈ} 5 ῥσοάϊτας 
5γ. ν») 5. 

Εὐπάϑεια, ἀε]ϊοἶδθ, τε8 δά νοϊυρίαϊετα 
Ῥεγιϊηθηΐεβ, νοϊαρίαθ Αρ. ἰχν 3: 
χὰ, ὲ 

Εὐπαράπιστος, ηαὶ ἔαρ! ἥεξιὶ ροϊοξ 
Ἀξ- Σὶν» 12» 

Εὐπατρίδης, ὈΟπΟ Ἰοσο παίι5 Οες, ἱ» 
17. ΠΟὈ1}15,. Ραιτοῖὰ8. Λιῃμοηϊθηῇῆς 
5... Υἱ1], 40. Τλείειις ὀρ Α1Πφηϊεη- 
μπι σοηξεαγα απίθα ται μρ σιονα ἐπ 
γα σεΈμΕΥα ἀεφονβιεναι, ἘΕΠΙΡῈ εὐσα- 
πρίδας, φαιτοῖοβ, ψγεωρόρους, το ]- 
608, εἰ δημουργοὺς, Ορ᾿ῆσε5. ν. Ρ΄μ- 
Ἰαγοῖς ἐπὶ ΤΊ Ρ. 11. 6 Ἐπραίτῖ- 
εἰαγμρι αἰσηιίαίε εἰ τεμηογιδμς τηῤτῖ- 
πιὶς υ, ΠΠεείϊηρ. αἀ 1)Ἰοά, δῖο. Ἰ, 
28. Ρ- 33. 

Εὐσειϑὴς, οὈδάϊεπϑ, {ταξὶα Ὁ}}15, δ ἐ- 
ψμο ϑγ. ἰϊγ 1ο. 

Εὐπέτεια, ἴΔοἸ] 5 εἰ σορία Οεο. ν, 5. 
Εὐπόλεμος, Ὀε]]ΠἸοοία5 Οεο. ἵν, 3- 
Εὐπορέω, ορίυ5 ἀὈυαπάο Οες. Χχ, 2, 
Εὐπορία οῤῥ. ἀμηχανία Οες. ΙΧ, 1. 
Εὔπορος, ἀϊνεβ Οες. [1], 8, ἐχρεάϊϊυς 

Οεο. ἴχνη, 5. ΡΆ͵ΓΔὈ1}18 Αρ. ἰχ, τ. 
Εὐπόρως, ἔπε ἀἰβίοα!ταῖα Οες, γ]]]» 
10. 

Εὐπραγία, ἔογτα πα ρτοίρετα Οες. ἴχ, 
12. Εὐπραξίαι, τε5 Ἰεσυπάδ5 ἈΒ- 
χὶ, το. 

Εὑρίσκω, τερετῖο: ἀξ ῥγεῖΐο γεῦιτ 
ψεηάϊξατα πΊ, νεηαϊ, τὔιτηατὶ Οεος. 
ΧΧ, 26: 1ϊ;.3, 

Εὔρωσσος, τοῦυβας Οεο. νἱ;, 9. Εὐρώ- 

στως, αι ἀαέϊοτ, ξογιῖτεσ Δ ς;. 1ἴ,) 20. 
Εὔσκιος, Ορᾶσαβ Οες. ἰχΧν 4- 
Εὐσέλεια, ἵγα αἰ τας, τα παϊῖα5. ἴῃ νἱέϊα 

50. ἵν, 42. Εὐτελῶς, Ῥᾶτοθ, ἢπα 
τηλρηΐβ ἱπηρεηΠ5 50. ἵν, 50. 

Εὐπόνως, οιἵπὶ σοηπιεπίίοηε, Παυάϊοίς 
ΗΙ. 1κ, 6 

Εὐτύχημα, ζεἸϊο 5 ὅγ. ἵν, 5.5. 
Εὐφημέω, Ρῖε Ἰοφαοτ, δα δὲ ἀϊ5 ποι 

ἴαῃε ἰη να 5... ἵν, 50. εὐφήμει, Ὀο- 
Ὧᾶ ψεῖθὰ ᾳαροίο Οεο. Χν 4: 

Εὐφορον. σῶμα, οοτρὰβ Ὀθης σοηξίτα - 
τὰ ΠῚ, ἀρίϊς, εχρεάϊτα τι ὅΚυ. 117) τό. 

ἘΕὐφραίνω μάλιστα, Ρἰατὶ Πλυτη ἀεἸεξϊα- 

τἰοηἶβ αβετο Οεο. χχ, 23. εὐφῷρ αἶνο- 
μαι ἔν τιν,» τα αἱ. ἀο᾽εξῖος ΗΙ. ἱ, τό. 
διώ σινος, νο]αρίατεπι σαρὶο εχ ΠῚ. 
ἷ, 8. 

Εὐφροσύνη, ὨΪ Ατῖτα5. ΗΙ. ἱ, 29. τῆς ἐλ- 
πίδος, ἴρε5 ἰφοῖα, νοϊαρῖαϑ ααᾶτῃ 8ξ- 
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ἕοτι ΤΡΕΞΉΙ. ', 18, αἱ ἐν σοῖς ἀφροδ. 

εὐφροσύναι, νψοϊαρίαϊες. γεὶ ψεηεγθθο 
ὅυ. ΨνΠ|ν. 21. 

Εὔχαρι, ὐθαηϊΐαβ, σοπιᾶ5 ΑΡ. ν]]ν 
τ. 1. εἴς 

Εὐχείρωτος, 4ὉΪ ἔἴλο!]ε νὶποεῖ ροϊεξ 
Οες. ν᾽], 4. ποί. ; 

Εὐχέρεια, ἴΔοὶ "45 Οεο, ν» 9. 710. 
Ἐύχομαι, ρτεσοῦ ἄεος Οες. νἱΪ, 7. 
Εὔχρως, ὈΟΠΠπΙ οοἸοταπὶ πᾶ θεη5 ΟεΟ, 
ΕΥῈ 

Ἑὐωδία, [υανίτὰ5 οἀοτίς 5γ. 1], 4 
Ἑῤώνυμος, Πηϊεγ Οδο. ἱν, 19. Δξ. 1], 

Εφαρμόζω τὰς δαπάνως ταῖς προσόδοις, 
δοοοπηπῆοῦο {ὩπητῈ5 ἃ ΓαῖΟΠΕ65 γα - 
αϊζαστῃ Δ. νὴ"ς, 8, 

᾿Ἐφεξῆς, ογάϊπε, ἀείποερβ Οες ν]]], 
19. πάντες, Ῥτοπηϊΐουα οὔηηεβ, δὰ 
πηΌτη οὔηηθβ ΟδΟ, χιϊ, 10. 

᾿Εφεσαρὶς, ὅγ. ἵν, 38, ποΐ, 
᾿Ἐφίεμαι, ἀρρεῖο, παάεο 5. νἱῖϊ, 5. 

25. 4τ. Ηἰ. ἱ, 30. 
᾿Ἐφίστημι. ἐπεστήσατο λαβὼν ϑύρας Αρ, 

νὴ, 7. ποΐ, ᾿Εφεστηκέναι»γ ῥτορεῆδ 
Οες. νἱΐ» 17. 34. 

“Ἔφοδος, ἰηναῆο Βοῆίαπι τερεηζίπηᾶ, 
᾿Ἰηουτῆο ΗἸ. χ, 6. 

᾿Εφοράω, ἱπίρ) οἷο, ,κ»». ἐπι σποπέω Οεα. 
ἵν, 6. ᾿Εφορατικὸςν ᾿ηἰρεξϊοτ 140- 
πεὺβ Οες. Χιΐ, 19. 

Ἔφορεϊον, οὐτία Ἐρποτούαπὶ Δ. ἷ, 
36. 

᾿Εχϑιόνως ἔχειν, ᾿πϊτηϊσατη ἴδ ΒΈΓΕΓΕ 

850. ἵν, 3. 
᾿Εχϑφαίνω σινὰ, οὐϊ Αξ. Χὶ; 5. 
Ἔχω κάκιον τὸν οἶκον, τεῦ απ! ΠἸάγα πὶ 

τηθαπὶ τῇς σοπῆιταϊαηγ ὨᾶΌΕΟ 
Οεο. ἴν 13. ἔργον, Ορετᾶπιὶ 40 Δξ. 
κὶ, 12. ἀγαϑὸν, [οἷο θοπαπιὶ Οδο. 
1,1. ἀμφὶ γῆν, ἅ5το σοἰδπάο οο- 
ουραΐα5. ἔὰατῃ Οεο, νὶ, 7. κακὰ, 
πιϑ}}5 ὑγεαβ ἴα πῈ ΑΒ. ν1]]1,. 7. σὸ 
προνοεῖν, ἴατη οααΐα5. ΟΕ. ΙΧ, 11, 
πόλιν φίλην, ἴτᾳοΥ Οἰν!τατ]5 ΔΠΊΟΓΕ 
Δ5. 1Χν» 7. τὴν κεφαλὴν πρὸς τῇ κε- 
φαλῇ, οαραζ οαρ δάπηονοο 80. ἵν, 
27. πλέον τινὸς, νἱξῖοτ Γατὴ Δ]]Οὰ} 5 
Αξ. νἷ, 5. πρεπόντως» ἀεοεπῖογ ΟΥ- 
παῖς τατα Οες. Σ; 9. μετρίως πρὸς 
πὸ φιλοκ, εἶναι, τηεἀϊοΟΥ ΕΓ ουρίἀα5 
ἴαπι ιαεοῖαβ ΟΞο. χἰΐ, τό, εὐνοϊκῶς, 
Ὀεπενο αβ {ὰ ΠΊ Οεο. ΙΧ, 12. οὐ μά- 
λα ἀμφὶ ϑεωρίας ἔχουσιν, ΠΟ τη Ϊ- 

τὰπι (οἱεπὶ Τρεξϊδοι!α οὔτατα ΗἸ. 
ἢν, 12. πιστῶς πρός ΟΣ Βάθτη Ὧδ- 

Ῥεο αἰϊσυϊ ΗΙ. ἵν, 2. ὡς ἂν ὃ ἔπαι- 
γ»ος εὐμινημονεσπέρως ἔχοι, αἴ 8015 6͵115 

ἔδοι 5 τη ουλοσῖα τεπεᾶϊασ Αξ, χὶ, α. 
--ΞΈχομαί τινος Οες. νὶ, 1. ἔχόμενοι, 

“αὶ 115 Δηπυτηεγαηταγ ΔΡ, ἰἰ», 10. 

Ἕωϑεν, τηᾶπε 50. 1Ἷ7) 19. 
Ἕως ἄν, ηυαπιάϊα Οεα. ἱν 22. ἀξ. τεἰΐν 

5. 

Ζ. 

Ζάω ἀπό τινος, ΔΙοΥ ΔὉ δ]ἴηια τα Οδο, 
ν; 2. 

Ζεῦγος, ἸυβαΠ), Ρᾶτ», ὧδ δοῦμς Οεῦσ. 
χνὶ, 10. ΘοΠπ]υρδίατη, νἱῖϑο Τοοἰεαβ 
Οες, νἱΐ, 18, 19. 

Ζηλόω, [εἸ!σεπὶ Ραῖο, ,γ)η. μακαρίζω 
8γ. ἵν, 45. 46. Ηἰ. 1, 9 : νἱ» 12. 

Ζημία, ἀατηπὰπ,, ἀειτγιπηθηΐατα Θεοῦ. 

Ι, 7. 
Ζημιόω, ἄδτηπο οἥοἷο Οεο. 1, 8.09: 

Ιχ, 14. ΗἸ. ᾿ἴχ, 2. ζημιωθιέντας τι» 
οσατ }}ο0 ποῖῆτο ἄαπηπο Οο. νἱ]]» 

21, 
Ζητέω, μὴ ζητῶν, ἴδοϊ!ο, πα περοίὶο 

Αξ. νἱϊ, 1. 
"“Ζωγράφος, Ρίξιοτ Οεο. νἱ» 13- 

Ἡ, 

ΞΗς παη] 9 Οεο. ἷ» 21 νὺ 29:9: ΝΗ, 
35: ἢ εἰ---ἢ εἰ, υἰτατη---ἂπ Οεο. 
ὙΠ], 15. ἦ γὰρ, τ. πα. Ηἰ. νἱν τ4- ἢ 
μὴν, [ἅπε δ.  ῥοὲ πνεγόμπι 7ω- 
γαμα Οεο. ΧΧ, 29. 50. ἴχ, 6, 

Ἧ;, ηυο ρμβέϊο Οεο. χν, 5. ἧπερ, 
φαεπγχαάτηοάμτῃ Οες, ἰἰϊ, 9 : 'Χν» 1. 

Ἡβάω, νίξεο δαοϊείοεπεια Οεο. Ν - ΤῚΝ 
“Ἥβη, Ραθοτίᾶς Ἀρ.1, 31. 

Ἡδέως ἐσθίειν, ἸΙδεητεσ, ,η. μετὰ σό- 

3ου λαμβάνειν τὸ σῖτον ΗΙ. 1, 23- 
Θεοὶ ᾿πῖς δὲ 

Ἥδομαι διηγησάμενος, νο]υρίαϊετα σᾶ- 
Ρίο εχ φοπιπιετλογδιίοης Οςο. χί, 
1. δ΄ σι ἡ γῇ ἥδοισο φύουσα καὶ σρί- 

ᾧουσα, πε ἰοτγὰ [Δο Ππια ἤπε ἰᾶ- 
Ῥοτα ἔεγγε εἰ πυίτγα ροϊεξ γυτν 
πνὶ, 3- 

᾿Ηδυγνώμων, ἔν ΠοΠγΓηὰ5 νορ ΡΪο γα- 
γυμήδης 5γ. νἱϊ], 30. 

᾿ΗἩδύνω, [πανίογετα τοᾶάο ὅυ. ἱν, ὃ -: 
νἱν 4, 

᾿Εδυπάϑεια, νοϊυρέᾶ5 Οεο. ν, 1- 
᾿ἩἩδυπαϑέω, νοϊαρταίετα σαρίο Οες, ν, 

2. νοϊαρίδε ἱπάμ!σεο 50. ἱν, 8. 
41. 

᾿Ηδυσώμωτος» αὶ ΡΏΪΟΙΙ σογροτὶβ σαι 
Ρίδοςς 5γ. νὴ], 30. 

Ἦϑος ἱλαρὸν, γποτα5. Ὠ]άσαβ 50, ψἱ]]ν 
3. βασιλικὸν, ἱπξεπῖα πὶ τορι ΠΊ 
Οες. χκὶ, το. 

Ἥκχω ἄγων, ἀεάμσο ὅν. 1, 2. ἧκον εἰς 
σὸν Φίλ, νεπῖαπὶ εἴ δὰ ΡΠ ΡΡΌτη. 
Δ. εἰ ἴδιταο ἀεϊατὰς εἴ δὰ Ρἢ. ὅν. 
ἱν, 51. 
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᾿Ηλίϑιος, Δ Ϊ εις, να ΠῈ}8 5γ.1 Ἧ, 6. 
᾿Ἡλικία, ϑεῖα5 5.ν.: ἵν, 17. Ἡλικιώτης, 
ΘΑ .4115 ΗἸΙ. νἱ, 2. 

Ἥλιος, ερἴξαι5 Ἀξ. ν; 3: Ἡλιοῦμιαι, 
ἴο]ς δάτοτ Οεο. χίχ, 18. 

Ἦλ, ᾧ, ερῖαϊα Θεα 08} 15 5... νὴ], τό, 
Ἡρερεύω πρὸς σῦρ, ἰοἸἀὰατι ἀϊεπι [ὰπὶ 
δὰ ἰβρηεπὶ Οεο. ἷν, 2. 

᾿Ηρερινὸς, ἀϊατηὰβ πεν σι, 3. 
ἑἩμέριος πλοῦς, πανίσαίίο ἀϊαγπα, σε 

αυδ ἱπίγα αἰεὶ Γρατίατη δυο νεπάα 
εἴ οεο. χχὶ, 3. 

Ἡμίονος, τη Ό ]ιι5 Οεο. χν]]ΐ, ἧς 
Ἡκίσειωι χάριτες, ἀϊπιϊάϊα θεπεῆοῖα 

ΗΙ, ὙΠ], 4. 
ἩἩνία, τὰς Ἰαθαπδ ὅζ. ἵν, 6. 
“Ἡνίκα, οὰπΠ|, εο ΤΕ ΡοτΓα ρατῃ Οδςο, χὶ» 

14. 
"Ἡντε---ἤντε, ἤνε---ῆνς Οεο. Χὶν τό, 
ἪἬπειρος, ἴαττα ΘΟΠτΙΠΘη5 Δξ. :,.36ὲ 
ἪἬρεμέω. ἐν σοῖς νόρζοις ἠρεμοῦντε: διωμέ- 

νεῖν, {ἘΓΊΡΕΙ βγη τευ εἰ ΘΟΠΠΔΠΙΕΥ 
Ἰερίδυϑ. οὈδάϊτα Α6. νἱΐ, 32. 

Ἡσυχίαν ἔ ἔχειν, ααϊεοογα 5.0. 1»). 14. 
ἡσυχίας ἐσιϑυμῶ, τεηαϊείσεγε νοὶοὸ 
πον»: Ζι 

Ἥττάομαι ἀε ἰϊΞ5, αὶ σαρίἀϊτατίθας εἰ 
νοΪαριδτθα5 [ἐγυϊαπε Αρον, 1: 

᾿Ἡφηγέομαι τὰ χρήματα, νἰάτη τηοπῆτο 
8 ορε8 ἱπιεγνετίεπάδβ Α8. ἷ» 19. 

’ Θι 

Θάκος, [εἀε5 ὅγυ. ἱν, 31: 
Θάλαμος, ςσοηποῖίανε εἊχοεϊ ΠΠ πηι πὶ 

Οοἰπλε}185 Οες. ἴχ, 3. 
Θαλασσουργὸς, αἱ τηᾶτε Θχετῖσεῖ, νἱ- 

ξϊαπι ααδοτῖξ εχ ρἰ οατίοπα Οεσ, 
χνΐ, 7. 

Θαλίαι, ΘρυΪ85 Ἰδυείογεβ ΗΙ, νυ], 2. 
Θαλλοφόρος ὅγ. ἵν, 17. 
Θάλλω, νῖτθο ὅζυ. 11, 25. 
Θάλπος, εἴας Οες. ν; 4. 
Θαμινὰ, ἔγεααεηῖεγ Οεο. "ἰϊν» 4. 
Θαῤῥῶν, Πάδης, πε πηείὰ Ὅες. ἰΪν» 1. 

Βάμοϊεε. Ρ]δηι.5, ργοίρεγιβ τεθὰ9 τ.- 
τ6η8, ()5. εὐτυχῶν ΔΕ. Χὶ; 2. 

Θάστων, οεἸετίογ 850. ἰϊ, 22. 
Θαυμάζω σὸ {φ. πη. ταῖτοῦ φυοά ΗἸ. 
1, 3.. 5. δ)η. ἡδέως ϑεάομωι Οεο. 
ΨΠΠ]ν 6. 

Θαυμιάσια, ταἰτα Ὀ}}Π14, ΄σαοτατα οαυΐα 
. ΘΕ τϑεῖο ποὴ ἀρρᾶτει 5. νἱ]; 4. 
Θαυμασιουργέω, τε5 δάμῃηγίγαπήας εἄὸ 
5. νἹ],.2. 

Θαύματα, ΡΥ Ιρῖε 5.0. 11») 1. 
Θέαμω, [ρεξιδσι!απι, το5. 480 οὐτα 

νο]αρίαιε Γρεξϊδίαγ Οεο, ν, 2 : νἱ]], 
20. 5Υ. ᾿ΐ,. 2. ΗἸ. 1, 14. ϑεάματα 
διὰ τῆς ὄψεως, ααθα ΟΟῸ]05 ἀο]εξϊαης 

, 
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Θεώομαι, ΟΟἸἶο5 Ρϑῖσο τοῦς Ρυϊοτῖς 
ἰρεξϊαπάϊβ Οδο, χχ, 18, διὰ τῆς 
γνώμην, τηεηῖα νἱάθο Ηἰ, ἰϊ, 5. 

Θέας ἄξιος, Γρεξϊατα ἀἰρπὰ8. Ἂξ, ἰΐ, 
26. 

Θεῖον, ἀϊν᾽ Πα π|ν νἱ εἴ Πα πιῖπα ἀθογασῃ 
Οεςο. χχὶ» 11) 12. σοῦ ϑείον οὐκ ἔσι- 
λανϑάνορεαι, ΠΟΙ ἱπηΠΊΘΙΠΟΥ ζω τη 
ΠΌΤΉΪΠΙ5 ἀϊνίηὶ, ποη νἱοἷο γε] βῖο- 
ποῖῃ Αξ. 1913. 

Θέλουσω, ἴμ8 Ιροπῖα, ἤπα νἱ Οεο. ν, 
12. ποί, 

Θέμις ἐστὶ, ἔα5 εἴξ Οεο. Χὶ» 11. ϑερισὸν, 
ἴα5 εἢ 2ὁ. ς. 

Θεομακχεῖν, 60 τερυβρπᾶτγα, ἅ. 6. πᾶ- 
ταγὰ ᾿ηγ 1 ΔΙ αἱ ἀροτα να] ας Οςο. 
ΧΥΪ, 3. 

Θεὸς, ἡ, Πεᾶ, ἦε ἤέπενε 8γ. νὶ], 15. 
Θεραπεῖαι, Πυάϊα ΗΙ..1..28ν 
Θερωσεύω γῆν. ἀρτατη οοἷο Οες.ν, 

12: ΧΝΪ, 5. τοὺς Θεοὺς, Ὦξος οοἷο 
Οεο. ν, 20. τὸν κάμνοντα, εοστοϊαστα 
ἴαπο Οεος. υἱῖ, 37. ἐμὲ ϑεραπενέτω, 
τὴς υἱδίαγ τηᾶρὶ το 5γ. ἱν, 6. Θε- 

ρωσπευτικὸν τῶν φίλων, Πυάϊμπι εἰ 
Οὐτα ΔΙ σΟΙα ΠῚ ἈΡ΄. ΨΠΠ9 1. 

Θερίζω, ϑοἤαίετη τταάποο Οεο, ν, 9. 
τηεῆεπι ἴδοϊο, τηεΐο Οεο. χυὶὶ, α. 
Θεριστὴς τηεῇογ ΗΙ. νἱ, το. Θέρος, 
βοδϑ Οες. ΙΧ, 4. 

Θεωρέω, ἵρεξϊο ΗΙ. χὶ, 1ο. 
Θήκη, 6ε|14, σοπάϊτοτ τη, ἱπ ηὺσ 

ναί νεὶ δ)αἀ αυϊὰ αἰξεγναίωυσ Οες. 
11; γ1. 

Θηλύνω, εῇευηϊηο, ἐπ] ]]οὸ Οες. ἱνν 
ΓῈ 

Θηρευτὴς κύων, οαπὶθ νεπαίϊσαβ Αρ. 
ἀπ, δι 

Θηρίον, ἴετᾷ Οες. ν, 5. δεῆϊα, ἐξ αηὲ- 
γιαίῖ, οεγως ᾿ξίμς εἰ ἡπογίμς σεπεπα- 
1μ5 ἐδ, εἰμὶ αἱρέγα ὅὃγ. ἵν, χ8. 
Θηριώδης τοαιδεία, ταῖῖο εἰ τηοάμ5, 
4αϊθὰς. Ὀείεθ δὰ οδίδαυϊ πὶ οοὺ- 
ξΒαηίυτγΟεο. ΧΙϊ]» 9. 

Θιασῶται ποῦ θεοῦ, ἰοάα]ας, ἴοι αυϊ 
Δ|]σὰ} 5. ΤΠ) εὶ παμλΐηα τα μεηζιγ 5..., 
ν 1], 1. 

Θοινώξω ἐν ταῖς ϑυσίαις, Αδ. νἱ], 7. 
Θοινητικὰ, ηδὲ αὐ δρυϊδιοπετα 
Ρεγπεηὶ Οες. ἰΧ, 7. 

Θοίνη, σοηνιν πὶ Αρ, ν, 1. 
Θορυβέω {τετϊτα εἴ οΟἸατηοτε αἰ Γρ] σεγεὶ 
τὶ Πρηΐϊβοο, ,ϑ[ς ἀϊοῖίμν ϑόρυβος 
5Υ. ν]]» 1. 

Θράσος, αυήδοία Οες. ν]], 25. ϑρασέως 
φϑέγγεσ!αι; αυάδέϊει, οοηβάοδπιίεζ 
Ἰοαὰὶ ὅγ. ἱν, 59. 

Θρέρομεωα, ἀπῖτηδ] φαοά 8] 1ὰγ ΔῸ Πογηϊ- 
πἰρὰς Οδο. γγ 23: 4ὲ εφιῖς ξα- 
ἐμ: ΔΕ. ἰχ, 6. 
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Θρῆνος, ἰατηεηίδίϊο, Ἰεἢ 5 Ἀρ. Χ, 3. 
ΤΘρόνος, [Ὁ] τ 50. ἰχ, 2. 
Θρύστομαι, [ᾺΡΕΓΡΙΟ 50. νἢ, 4 : μα- 

λακίᾳ ϑρυαπόβενος, ταο  Πἰεῖς ἔγα τα 5 
8. 8. 

Θυμῷ μάχομαι, Ἀξ. νἱ, 2. φαοά 81] 
ϑυμομοαχέω ἀϊχοτγαηΐ, 

Θυμώδης, ΔηϊπηοΙ 5, ̓ ταουπάας, δοδΥ, 
εἶς ἐφεο 5:0. 1ΐ) το. 

Θυραυλεῖν, ἔοτί5 ἄρ8γθ, Ὁ ἀϊο ἀξρεγα 
Οεο. νἱϊν 30. 

Ι, 

᾿δίᾳ, ἀρυά ἀοπιοῆίοος, πος Ηἰ. χὶ, 
9. ἴοϊας, 14. φά, καϑ᾿ αὑτὸν Αξ. ν, 
7. ἀδικῶ, Ῥτϊναῖος. ἱπ]ατῖα Δβοῖο 
Οεο. χί, 22. ἐπιστολὼς σέμπω, ἀδ 
ΤΕ Ὀυ5 ρτιναιῖβ ερ᾿οϊαβ τηϊείο ἐς. 
γΠΠ, 3. Εἰς σὸ ἴδιον, ἴπ τε πὶ ρτῖνα- 
πὶ Ηἰ. χὶν 1. ἐν ἰδίοις ἔργοις, ἴῃ τα- 

Ὀμ5 ῥτίνατι5. (' ἀογηθῇϊοϊὶβ. δαἀπηϊηϊ- 
ἤταπαϊς Οεο. χχὶ, 9. 

᾿Ιδιωτεία, νῖϊα ρτῖναῖα ἘΠ]. νἱ]]γ, αν 
᾿Ιδιωπεύω, ρτῖνατιυι {τη 26. 5. 
᾿Ιδιώτης, Ῥτῖναταβ Οες. ᾿ν 15. 80. ἵν, 

35. Ηἰ. 1, 2. μέσῳ. ΔΕ. ἴἰχ, 7. τοῦ 
ἔργου, τεῖ τι ἰδ Οεα. [Π|ς. 9. ᾿Ιδιωτι- 
κὰ ἱσιϑυμήματα, τεβ 486 ἃ ρΥἰνατὶβ 
δρρεζαπταγ Ηἰἱ. ἵν, 7. ἰδιωφξικὸς βί- 
ος, νἶῖα ρτίναια ΗἸ. ἷ. 2. 

“Ἰδρόω, Γαἀσ Οες. ἵν, 24. ἱδρὼς, ΓαοΓ 
Ὁδδιώξυν ει 

᾿Ιέναν ὁμόσε ταῖς λόγχαις, ἴῃ Ὠδίζας 
τεπάέζε 50. 1ἴ,.13. ἐπὶ σὸ βέλτιον, 
ἴῃ τε] 5 ρτοῆσεγε Οεο. χχ, 23- δα τα ῃ , ; 
ἐπὶ σὸ φρονιμώτερον, Ῥτοῆοετα ῥγὰ- 
ἀεηεία ὅγ. ν]}],. 12. εσθαι, ᾿στθοτα 
ϑ'γ..11,: 1. 2. 

“Ἱεροσρεσὴς, ἀυραῖαβ, ἀϊρηυβ (απέϊ!- 
τᾶῖα γε] !ρΊΟΠ15 5... ὙἹ]], 40. 

ἽἼημις Ἰαξὶο ὅγ. 11» 22. 
Ἴ13., ἅδε Οες. χὶϊ, 17. 3, δὴ, ἀρε- 

ἄμπι Οεο. χὶχ, 3. 4. Ροττο, ἴπτα 
ΗΙ. νἱῖϊ, 3. 

“Ἱκανὰ, αὰξ Τυ!οίαπι Ηἰ. ἵν, 8. ἔχω 
ἱκανὰ ἐσθίειν, Δ θΕο 400 νείςαγ Οεο. 
ΣΡ 2. 

Ἱκέσαι ϑεῶν, ἄπϊ Τὰ ρΡὈΊϊοο5. δὰ ἀτδτ 
εἰ δ]: οὐ] 5, ἰαπαῦπᾶτη δὰ δἰ] τη, 
οσοηΐαρίαπι Αβ. χὶ, 1. 

Ἰλάσκομαι ϑεοὺς, ἐχρίο, Ρτορίὶτῖοϑ τεά- 
ἀο τὶ Πεος Οεο. ν, 20. 

᾿Ιλὺς, ᾿ἰπγχὰβ Οεο. χνὶϊν» 12- 
ἼἼουλος, ἸαπῸΡΟ, Ρτίτηα δια 5ζ. ἵν, 

θὲ 
ἹἹσσάξομαι, εηαῖτο, εφαϊταπάο της οχ- 

ετόεο Οεςο. χὶ, 17. ὧδ ἀεομν βορδες 
ἐγμεμνιόως Ἀφ. ἱ, 25. Ἵσσασία, ταε- 
αἰταῖϊο Δ οοπιπηεπίαῖίο εασεετί5 

ἸΝΌΘΕΧ ΘΒ ΟΙΓΑΤῚΒ 

Οδδ.5πι, τΚ-. 
Ἱσσάρχαι, ρτεῖεξει ἐααϊξατη 50. ἷ, 4- 
Ἱσσικὸς, τεὶ εαπείἶτϊ5 ρεττα5 Οεσ. χὶν». 

20, 5. 1, το. Ἱσσπικὴ, 165 δαθ6- 
πη Οες, 1, 8, ἹἹσσικὸν, Θαυϊδἴι8, 
ΔΕ: ἵν 15. 

ἹἹσποδρομία, συτία5 Ἐα ποτα ΠΏ 5’. ἵν» 2- 
Ἱσπόδρομος, Ἰοσὰ5 ὉΌΪ ἀεουτῆοπαβ ἐ- 

ᾳυεῆταβ ἱπβιταυπίασ Αξ. 1» 25. 
᾿σποκόρος, ΕηποΓα Π συτδίοσ Οεσ. χῖ» 

4. 
Ἱσπομαχεέϊν, ἐχαϊαία Ῥαυσπατε ἈΡ. ἱἰν 

ὴς 
Ἵσαος, ἧ, εαυϊίαίας Αρ᾿ ἴν 15. 
ἹἹσποτροφία Οεο. 1Ϊ, 6. 
᾿Ἱπποτρόφος, αἱ 6005 811 ΤΠ ΧΙ ΕἸ 

Ἀξ. 1, 24. 
᾿Ισηλιξ, φοηυλ}}5 βρίαϊε 50. υἱ]]. αν 
Ἴσημι ὧν; [οἷο της εῆε Ηἰ. ἰϊ, 9. 
᾿Ισόμωλος Ἀξ. 1Ϊ, 9. ποῖ, 
Ἴσδομεαι, Ξε 418}15 Γτη 5... ὙΠ αν 

Ἰσοσληϑὴςγ, ΠΌΤΊΕΙΟ ΡΔΥ ΑΒ. 11». 9. 
᾿Ισόῤῥοπον σῶμα, σοτρὰθ ουὐὰ5 πα }18 

Ρᾶῖ5 ῥγανοῦ δὰϊ Ἰενίοῦ Ἰυἴο εἰ, 
ἢνε ρΡἰπραΐογ δὰξ εχ ΠΥ 50. 11» 17- 

᾿Ισοφόρος, Θοη 6 πον 6 Π8 ΒΥ. 11, 20. 
ἽἼσταμαι. ἐστήσατο βασιλέων, τεβετα 

ΠΡῚ ἀόϊερῖε εἰ σοηδπίεαϊς ΑΒ. 1») 5. 
σφὸς, τοῖα Οεο. χ, 10. 
᾿Ισχυρόπωτά γε, τηαχῖτης Οες. ἴ, 16. 

Κ. 

Καϑαρεύω, Ῥᾳτας ἕατῃ Η]. ἱνν 4. Κα- 
θαρὸς, ῬΌΓΙ5,), ΠΟΠ ἐμαί Οεσ. Χ, 7. 

Καϑέζομαι ἐπὶ τῶν γονάτων, ἴῃ! ΒΕηΪ 5 
ςσοηῇάο ὅν. Ἰχ, 4. 

Καϑέρπω, ἀδοτίαπι ἔεγρο, ἀείςεπάο 
δγ. ἵν, 25. 

Καϑεύδω, οαθο, 2:67 σλανὶ θη )μ121 ῥγῸ 
ΨΕΠΕΙΕΠῚ ΟΧΕΈγΟθῸ Οες. Ψ]]ν, 11. 

Κάϑημαι, [εἄξοὺ, δαγξο ὑπο δογῥογὶς 
εἰ ἐχεγοϊἑαίίοπο, Οδα. ᾽ν» 2. εἶδ οἱϊο-- 

935: εἰ ἱρπανῖς, Οες. νἱ, 7. 
Καϑίζω κλαίοντας 5γ. Εἰ) 11, ποῦ, 
Καϑίστημι, σοπῆίταο Οες. χίξν 14: 

καταστῆσαι ἐπὶ ϑέαν, τὰ [ρεξίδη- 
ἄὰτῃ οοπῆῆεῖς Οεο. χνὶ, 7. ποί. 
κασαστῆναι εἰς ἀπορίαν, τοαϊρὶ δὰ 
Ἰπορίαπη Οεο. 1, 7. 

Καὶ ἐριίεηα : καὶ σόσον, ἐσαυδηίατη ὃ 
Οεο. ἰϊ, 3. καὶ πῶς, εοσηθοτηοῦο ὃ 
Η]. νἱῖ, 11, καὶ σί, εοασαϊά ἢ Οεο. 
ΥἹΪ, 5. καὶ ποῖα, εἴ απ} 20. 32. 
καὶ οὐ, ποπηε ὃ Οες. [ἴἴ7γ9. καὶ λί- 
ἂν, τηαχίτης Ασ. ν, 4. καὶ πάλαι 
͵Ἶᾶτιὶ ἀαάστη Οεα. χνὶϊ!, 9. καὶ ὅς, 

. ααϊσαηηὰε Οεο. χἰϊ, 14. ἢ καὶ, ψεὶ 
ασετῖε Οεςο. ἰἰΠ,. 13. καὶ-τεγε, ἱτῆο 
5... ν]}}) 4. καὶ πολλούς γεν εοἴᾳιε, 



Κακοσποιέω, Ῥεοςο Οες. 12) 11. οἵ, δά ᾿" 

ΖΕΟΝΊΙΑΝΞΘ. 

ταυϊίος Οες. ἵ, 6. Καὶ ταῦτα, ἰά- 
46: Οεο, Υἱῖϊ» 25. ΔΕ. 1,.38.. εἴ 
ηυϊάετχ Ηἰἱ. ἷ».9.. Οδεο. χνὶϊ, 6. 
Ῥτϑίεγετα Οεο. χὶ, 3. Ανρ. ἢ, 28. 
νυ ἀῤοαοβ, εἰἰατῃ Οεο. ἱν, ὃ : 
Ὑ]Ϊ, 22. καὶ εἰ, οτἰαπιῇ μφ. ὅμως 
Οεο. ἰΐν 12. καὶ εἰ, ἧνο ἠδ γ ρει μῦ 
Οες. ᾿ἰν το. καὶ--οδὲ, ργρεῖεγεα Οςο, 
χὶν, 22. Καίπερ, αυλτηπιδπὶ μεφ. 
2αγέιοιρι Οες. ΧΙΧ, τό. ὅγυ. ᾿ἰ,12: 
ἷν» 14. Αξρ. ᾿ϊ, 13. Καΐσοι, αᾶτηο- 
Ότεῖα Οες. χὶν, 4: εἴ πὶ ΠΙ]οπλϊπ5 
50. Ὑ]Πν.32. 

Καιρὸς, ε γποάο γεῖ, μείζων τοῦ καιροῦ 
γαστὴρ, νεΠῖοτ Τα ρτὰ τηοάπιτῃ ῥτο- 
7εξῖαβ, εἰ οδείιαβ 50. 11, το. ὑσὲρ 
καιρὸν σῖτα, οἰθ5 ἱπηπηοαϊουβ ΔΕ: 
ἥν 1, 

Καίω πῦρ, ἴπππε5 ἀοοςῆδο ( ἕδοῖο Οεο. 
ΧΥΙΪ, 3. 

Κακίζω, τεῖὶ συ!ρᾶπὶ σοπέεγο ἰῃ αἱ, 
ὐϑη. αἰτιῶμαι, Οες, 111». 11. 

Κακοδαιμονέω, δἀνετία ἰοτῖα πα υἵοῦ 
ἮΝ ἢἰ; Ἂ: 

Κακόδοξος, αἱ πλᾶ]6 δυάϊε Αρ.. ἵν, 1. 

Ληδδ. 1], 5. 4- 
Κακὸ: ἐργάτης» ΟρετΑΤΙῸ5 ᾿βπανὰβ Οεα. 

ΧΧί, τος κακὴ γῆ ἴετγα {6 1|}15 Οεο, 
χνὶ, 7. χακοὶ φίλοις χρῆσϑαι, ἴπηε- 
Ῥτὶ δα δπηϊοοτα πῃ αἱ πὶ Οεο. ἵν; 3. 
Κακῶς, ταῖίεγε Οεο. ἱ, 22. 

᾿Κακουργέω, ἰεεάο Οεο. 11]». 11. 
Κακόω, ἰφράο ΗἸ. 1Ϊ, 2. 
Κάλαμος, οσαἰπγὰ5 Οεο. ΧΥἢ]]ν 2. 
Καλέω, ἰανῖζο, ὧδ γὲ ἐπαη μα, Ὁ. 71. 

Οες. ἴχ, 2. ἀρρεῖϊο 8. ἴΐ,. 12: 
τινὰ σὸ δνοῤκα, ΠΟΠΊΪΠ6 ΔΡΡΕΙ]ο Οες. 

Υἱϊ, ὁ. σύλλογον, σοηνεηίαθι ἰη- 
ἄϊοο Οες. ἵν, ὅ. 

Καλλωσπίζω, αἰ Πρ οηΐεγ εἰ τηᾶρηϊῆςα 
ἜΧοῦηο Οεο. ἱΣ, 4. ποί. ΗἸ. χὶ, 2. 
καλλωπίζομαι, σἰοτίοῦ Αξ.. χὶν 1ἰς 

Καλὸς, Ῥαϊομεσ Οεο. νἱ, 15. ἴοτπιο- 
[α5, Ποηεῆϊα ἰογπγᾶ ρτγεραϊτ5 5. ἱν, 
1ο. 16. τὴν μορφὴν 14. Οες. νἱ, τό. 
καλὴ σωτηρία Ἰοπεῆα ἴα]α5, σαπὶ 
Π0]14 ταγριταάϊπε οσοπ) ηξὶα Οεο. 
ΧΙ, 8. ἐν καλῷ ΑΡ.}}ν 3. 

Κάμνω, τορτοῖο Οδο. νἱὶν 37: Χἰν» 2- 
Κάμσπεω, Βεξῖο σατγατη 50. ἵν, 6. εἰς 

σοὔπισϑεν καμπαομένη, ΤταιΓΟΙ ΠῚ 
ἵἴβεχὰ 50. 11, 22. 

Κάναϑρον, νἹ}], 7. τιοῖ. ΟὈΤΤᾺ 5 ν᾽ ΠΊΪΠΕΙ5 
σταῖ 5 σοηῖοχῖυϑβ. 

Κανὼν, τερ]α, τησηΐατα Αξ.. Χν» 2. 
Καρπογονία, ἴετι! 1188, οὰπὶ ρ]δηῖθ ἴ, 

Εἰγρε5 ἐγαξζαβ εγαπὶ 50. 11», 25. 
Καρπόομαι, ἴταογ ΑΒ. 1» 34: 1717: 

ἵν, 3. 
οΚαρπὸς, ἀε (εγηΐης Οεο. ΧΥΪ,» 11. 
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Καρτερέω, τε5 ΤΟ] οἴ48 σοπ δ πίεσ ρεῖ- 
ἔετο Οες. νἱῖ, 23. 

Καρτερίω, το]εταητῖα Αρ.. χ, α : χὶ, 9 
Κατὰ, 1) δ. οηί, γῆς, ΤᾺ ἴοττα Οδς, 

Χῖχ, το. πάντων, ἴῃ υόνὶα Βεηθτα 
ΗΙΪ. ἴχ, το. 2) 6. ἀρομί, κατὰ “πό- 
λιν, ἴῃ ατῦς Οδο. Χὶ» 14.1.5. ἀγρὸν, 
τατὶ Οεσ. ν, 9. γῆν καὶ κατὰ ϑάλ. 
ἴεγγὰ τηάτίηυθ Οες. ν, 17. Κατὰ 
μῆνα, τηεηταο Γραῖῖο Οεο. ἰχ, 8. 
Κατ᾽ ἐνιαυτὸν, ημοϊα πη Οες. ἱν, ὅ. 
οἱ καὶ ἑαυτὸν, ἴαθ5. εοἴδι 5 Ποτηϊπος5 
Αξ. Σ, 4. Καϑ' ἕν ἕκαστον, πηρα- 
Ἰδεῖπν Οεό. χίχ, 14. Δβ. νἱῖν 1. σὸ 
καὶ ἕαυτοὺς, Ὠοβο9. ΠῚ ορροῆϊος 
ΔΡ. ἢ, τα. κατ᾽ ἐμὲ, αυοὰ αἰῖπες 
δὰ της Οες. χὶ, 9. κατ᾿ ὀφθαλμούς 
φσινος κατηγορεῖν, ἴῃ Ο5 ΨΕΓΌΡΕΤΙΑΓΕ, 
Ῥεϑοίοητὶ δἰϊοαὶ τηαϊεάϊσεσα Ηἱ, 1, 
14. κατὰ γνώμην ὑπηρετεῖν τῖν!, 81}- 
ο]ὰ5 νο]απίαιὶ οὈ δαὶ Οεο. χἰϊὶ, 
ἡ. κατὰ ταυτώ τινι ἀποφαίνεσδαι, 
εὐάεπὶ ἀΐϊσεγα α δἰῖετ Οεο. χνῖ, 
ἡ. κατὰ τάξιν, οτάϊηε [ἐγναίο Οεο. 
1, 6. κατὰ κράτος, ΟΕαἰἸεττ ΠΊ6, 
Τατήτηο πάϊο Δρ. 1ἰν 3. κ. κόσμον, 

ἀεσεηίεσ Οεςσ. ν]}], 20. κ. ἡσυχίαν, 
ηαΐϊεῖε, πε ἤτγορίτα εἰ ἱγαρι ἐαείοπα 
Ὅες. νἱ1]], 7. καϑ' ἃ, φαοτποάο Οες. 
κν 5. 

Καταβάλλω καρπὸν, 
Οεος. χνὶ;» 11. 

Καταγέλως, τῖ[α5, ᾿σγῆο Οεο. ΧΙ], 5. 
Καταγιγνώσκω τινὸς, ἀξ αἰᾳψαο ἤδτυο 

Οες. ἰϊ, 1. Κατέγνων ῥᾷον πιρώταοι- 
σὰς Οεςο, 1», 18. ἀδργεῃεηαι. 

Καταγνύω, ἔτ ΠΡΟ, ἐδ απμίηιος οἰ ας υὶς 
αεὐεἰμαίμν Οες. νἱν 5. 

Κατάγομαι, ἀενετίογ 50. ἴ» τι: νἱϊίν 
39. Αβ» χὶν τό, 

Καταδαρϑέω, τηο] Ἰεγ σα, 455. ἀσμέ- 
νως κοιμκῶρενκι ΑΒ. 1Χν, 3. 

Καταδουλόομαι, ἴῃ {εγν ταΐεπὶ τεάϊσο 
Θεουῖ, 22. 

Καταδυναστεύω, ορὶθμ5 εἴ Ροϊεηίία ἃ- 
ἸΙααεπὶ Γὰρργῖτιο 50. ν» 8. 

Κατακαίνω, ᾿πτατῖτηο Αδ.. ἴἴ, 23. 
Κατακερδαίνω, αυφοίτα πη αοϊο Οεο. ἵν, 

χ 
Κατακλίνομαι, δΔοσαταθο ϑ5γ. ϑ 

Κατακλύζω, Ἰπαπάο᾽ Οες. ἰΪ, 8. ἢ. 1. 
οορία εἴ υδθετίαϊα ᾿τρ]θο, 126 ἦος 
ἴγορο υἱά, Κ δῖον. Κἦ, 1,. ΧΧΧΊ, 10. 

Κατακρίνομαι. καπακεκριμένος ἀποϑνή- 

σκειν, ΤΊΟΙ 5 οοπάθγηηδίαβ ΗἸἰ, νὶϊ, 
10. 

Κατακωλύω, ἀοίϊποο, τιοτογ Οεο, ΧΙΪν 
Ἐ, 

Καταλαμβάνω, τερετῖο Οεο. χὶ, 14. 
Καταλέγω. ἱπποτροφεῖν καταλέγειν ΑΒ. 

ἷ» 24. εἰ ΗΠ. Οτο 1174. τό. 

[Ἐπηὲπ ἔραιρο 
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Κασαλυμαίνομαι, ΘΟΥΤα ΡΟ, ἰαθεξαξῖο 
Οεο. ἱν, 2. 

Καταλύω τὴν ἀρχήν σίνος, ἱτηρετία ΠῚ 
δ᾽ Ισυ]ὰξ ἐνεσίο Ψ. 6. δὉ ἱτηρεγῖο τὸ- 
τήονοο Αξ. ἵν 4. Κατάλυσις τοῦ συμ- 
“ποσίου ἐγένετο, σοην᾽νίατα αἱ Πα ΗΠ τ 
εἢ 5ζ. ΙΧ, 7. 

Καςσαμαλακίξομαι, Οεο. χὶν 12. 
᾿Καταμεσρέίω, ἀϊπηοιῖοτ Οεα. ἵν, 21. 
Κατάντης, ἀεο]ν5 Οδο. χὶ, 17. 
.Καφανότω ὁδὸν, ᾿ἴεγ σοηῆςϊο Ασ, ᾿1, 1. 
Καταπάτέω, ςοπουΐοο, ρϑάϊθας. οοη- 

(ετὸ Οεα. ν"}], 5. Αφ. 1,15. 
Κατασπλήττομαι ὑπὸ φόβων, τχεῖαὰ ρετῖ- 

σε Ιοτ ΗἸ. νἱ, 5. 
᾿Κασασβένννω, (ξἄο, ἥπὶο ὅ5υ. νἱ, 1ο. 
Κατασκευώξω γεωργοὺς, δὰ Δρτίουϊτα- 

τάτη ἱπῆιταο Οες. ἢΐ, το, τὴν χώ- 
ξαν. ἄριστα Οεα. ἵν, 15. κατεσκευῶ- 
σίάενοι δόκιμοι ἵσσοις καὶ ὅπλοις, Ἔα 5 

ατγηϊ!η]ὰε ἱπγαξεῖ, αὐ ΡᾶΓ εἴαῖ, 
Οεο. ἵν; 7. ποΐ. 

Κατασκευὴ, ταῖϊο νἱνεπάϊ, ᾿πΠ]τὰ ἕὰ ΠΊ 
σνἱτοο Οες. 1ἷν 8. ΤἌΡΕ]]Εχ, 80. ἷ, 4. 
σκευῶν, ναϊοταγη {ᾺΡΕ]]Ὲχ, ἰηῆτγα- 
τηοηίαπι Οεο. νἱϊῖ, 18. σῶν Θεῶν, 
αυξ ἃ Π115 ἴαπε ᾿πππιταΐα, αρηὲ ἐεη- 
δονα, τῇαβ, ἔπρα5, δόγιβ σοπάϊ το 
Αξ. ἴχ, 5. ϑεοῦ κατασκευὴν βίῳ δόν- 
σὸς τοιαύτην ἘᾺΤ. ΒΌΡΡΙ. 214. 

Καταστρέφω, ἀταῖτο ἰπγετῖο Οεο. χν]]» 
1ο. 

Κατατήκομαι, ἰα εἴσο, Γοἶνογ 50.. νἱ}]» 

Κατατίϑημει νόμους, ἰε5: 65 ἕετο, ὧδ ἰερ τς 
ἰαίονε, ὅν. Υἱϊὶ, 39. κατατίϑεσθαι 
προφὴν, ΠΌΪ τεροπεγα οἰθαπι Οες. 
ΧΥΪΙ, 14. 

“Κατατρίβω, αἴπάπε νετγίογ Οεσ. νυἱῖ, 3. 
σοὺς οἴκους, τετὴ ἰατη]]άγατα αἰ] αρὶ- 
ἄο Οεο. ἷ, 21. καταςτρίβομαι, τη ]- 
τὰπὶ [ΕΠΊΡΟΙΒ εἰ Ἰαθογὶ σΟΠ ΠΟ 
Οεο. χν, το. 

Καταφρονεῖν τῶν πολεμίων, σοπίοπηίιβ 

Βοδίυπι ΑΒ. 1, χ)ϑ. 
Καταχωρίζω ἕκαστα, ἴχο αυδπιηὰε 

τοῖα ἰοοο αἰΐροπο Οες. νΠ]], 21. 
Κατέρχομαι, τεά60 1π ΓΕ ΠῸΠῚ ἀν] 1 

Ἀξ5. νἱῖϊ, 7. 
Κατευϑὺ {τὸ} ὁρᾷν, ᾿πταετ! αυοά οσυ- 

115 ορροῆιιπι εξ, ορῥ. τὸ ἐκ σλα- 
γίου ὁρᾶν, ἰγατινετίατη ᾿πταοτὶ, 4188 
ε ἰαίεσε ἴὰπὶ 50. ν. 5. 

Κασέχω, Πσομίθεο, σοῦγσθο, αἱ ἐφμῖς 
)ϑνοοϊδις σορηβείοεηά!ς 5γ. 1, το. σὴν 
φιλίαν, ΟὈἰίΠ6Ο ἃπηϊοἰτἰατα 50. 11] 
26. Κατεχόμενοι ἐκ Θεῶν τοῦ 50. ἷ» 
1ο, 

Κατηγορέω, ἀσοαίο Οεα. ΧΙ» 22. 
-Κασιλυϑεὶς, ᾿ἴπιο οθἀπέϊα5. Οες, ΧΥ]ὶ» 

13. 

ἸΝΌΕΧ ΘΕ ΖΟΙΤΑΤῚΙΒ 

Κατοπτεύεσϑαι, Ῥτοάϊ, ἀεπυάατὶ ες. 
Χ2, 8. 

Καῦμα, εοἴτιι5 Οεο. ΧΥΐ, 13. 
Κεῖμαι. ποῦτο «ὃ ζεῦγος κεῖται Φ. π. 

Οες. νἱΐ, 19. εἰς πὸν ἐνιαυτὸν κειμένη 
δαπάνη, Ταπιῖὰ5 ἴῃ δηπὶ υἱατή τε- 
σοπάϊτας Οεο. νυἱΐ, 36. 

Κεκτημένος, δ, ἀοτηϊπυ5 Οεσ. ἱν 5. 
Κελευστὴς Οεο. χχὶ, 3. οεἰευῖεδ, Ποτ- 

ταῖοτ, 4] πδυϊαβ εἴ ΓΕ τη 5 65 τποᾶε- 
ταῖωσ, αυοά δι ροτισαϊο, {, τιαὶ- 
1δο, ἀε φμο υἱά, ναζεηῦ. αὦ δὶ], 
Πιαἱ. νὶ, 36ο. 

Κένσαι ὅ8γ. ἵν, 6. ἰπ ἴοσο Ἡοπιετῖςο, 
Πίπηυϊα. ἐπεί. αν. τ. ἃ κένω, ἰάθη 
αηυοὰ χέντω, κεντέω. 

Κεραμεικὸς, ἢ ξῚΠ15 5. νἱϊ, 2. 
Κεφάλαιον, [ατητηᾶ ΔΕ. χὶν 1. 
Κηδόμενος, τεῖ τυ ίσοο συγαίογ Οες. ν, 

Κηρία, τὰ, ἴανὶ Οεο. υἱῖ, 34. 
Κήρυγμα, εὐϊξίατη ῬΕΙ Ῥτϑοοποπε 

Ῥτοοϊαπηαῖα πὶ ΑΚ. ἴ,).33.- 
Κήρυξ, οαἀποσεδῖοτ Αξ,. 11, 14. 
Κηφὰν, ἔασι Οεο. ΧΥὶ, 14. 16. 
Κίβδηλος, δά] τετπὰ5 Οεο. Χ, 3 : Σῖχ, 

τό. 
Κιϑαριστὴς, οἰτπατοεάα5 Οεο. χνὶΐ, 7. 
Κινδυνεύω, νϊάξδοτ Οεο. χνὶ, 11: ΧΥΠν 

3. Ηἰ.. ἴ, 26. 8ὅγ. νἱϊ, 2. 
Κινέω, ἴοττᾶτῃ [(δδο διαπάο Οες. 

χνὶ, το. γέλωτα, τἰ[π πηονθ0 ὅζ0. 
17) 14. ἱποῖῖο Οδα. νἹ]], τ. 

Κινγσικὸς, Ὁ. π. Οες. Χ, 12. 
Κλέπστω Ἀξ. νὶ, 6. ἀϊοσίταγ ἀξ 60, αυὶϊ 

αυϊὰ ἔαεῖς, Ποδῖθυ5. ποὸπ δηἰπιδά- 
νοτίεπιθυβ. κλέπτειν τὰ τῆς πόλε- 
ὡς», Ῥεσυϊαίατη ἕδσεγα, Ρυ] οᾶ πὰ 
Ρεσυπίατη ἀνετίεγε ᾿ξ. ἵν, 3. 

Κλξωα, ῬΑ] π1ε5, ν]τ|5 Οδο. χῖχ, 8. 
Κλῆσις, νοσαῖϊος ἰην ταῖῖο δὰ σοηνίν!- 

Ὀτῇ 50. ἵν» 7. 

Κνῆσμα, νεὶ κνίσμα 80. ἵν, 28. 7οῦς 
Κοιμάομαι ὕσινον, ἀογγηϊο ΗΪ. νἱ, 7. 
Κοιμίξω, ἴορὶο, ΤΟπιηὰ πὶ οἷεο 850. ἱἱν 

24. 
Κοινὸν, πὸ, τορΟ σα Οδο. νἱ, 16. κοι- 

νὴ ἀρετὴ καὶ εὐεργεσία, νἱτῖα5. α1188 
ἀε τερ. Ὀεηα πιεγείαγ Ηἰ. υἱῖ, 9. 
Κοινῇ, σοπηπηηὶ σΟη ΠΟ, πᾶ 50. 
Ἱν 31. σοπηπιαπίται Η]. 1, 5. ΑΒ. 
ΡΣ 

Κονωνεῖν τῶν σωμάτων ἀλλήλοις, ὨάΡε- 
τὸ αἵὰπιὶ σογρογαση τησταυτα Οεο. 
Χ, 4- 

Κοινωνὸς, ἴοοἰ5, ααἱ Ρῥ]ατίγαστα δὰ 
σοτηταποτη α{ΠΠΠπᾶἴε πὶ σοπέετε Οδο. 
νἱϊ, 13. οἴκου, ἴῃ ΣῈ [Ασα τὶ δάγηϊ- 
πἰῆβταπάα (οοϊα εἰ δα]αιγῖχ Οεςο. Πρ 
15. Ῥαγίςερβ Οεο. νἱ!. 30: Χη 8. 

Κολάζω, ρΡυπῖο Οες, ἱν, 7: 87. ἴγν 
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40. [ογΊΡΕΓΟ δια αἰΐι5 τεὶ ἂά- 
τηϊπίοης Οεο, Χχ, 12. 

Κολάκευμα, Ὀϊαπαϊπχεηίοτη Οεςο. χιϊ!, 
12. ἱ 

Κομάω πὸ γένειον, τηδηΐα τη Ρ}}1}5 νεῆὶ- 
ἴατπι Παῦθο 5γ. ἵν, 28. 

ἹΚοροίζω, γεῆιο, «δ ἐψιο, Οες.ν, 6. 
Κομπάζω, β]οτίοτ Οεο. χ; 3. 5γ. ἵν, 

19. 
Κομυψὸφ, ἴασεῖα5, ἔεπίνας Οες, νἱϊ!, 

ΧΟ. ς 
Κόσπρος, ἤπιιβ Οδο. χνΐ, 11: ΧΧρ 3. 

το. 
Κόπτω, σοηΐετο Οδο. χν]], 5. 
Κόρος, [ατεῖα5 35. ν]}], 15. Ηἰ. ἴ, το. 
Κόσμος, ΗΙ, ν, 1. ποί. 
Κουλεὸς, ναρὶπα ΑΒ. ἴΐ, 14. 
Κοῦφος, Ἰενὶς ΗἸ. ἴ, 5. Ἰεηἷβ. Αξ. χὶν 

τας 
Κρᾶσις, ἴοΠΠρεΓα ΠΊΘηἴ1ΠῚ» 

850. ἰἰϊ, 1. 
Κρασέω πινὸς, ἴῃ ΟΠ οἷο σοπείπεο 8]1- 
μετ Οεσ, ἱν, 6. κρατηθῆναι ὑπ᾽ 
οὐδενὸς, ποπ Ρατὶ [6 8118 τα δθάιιοὶ 
8Ὁ οἤΐϊοϊο Αξ. ἱ, 36 : ν]]}, 5- 

Κράτσισσος φαίνομαι τὰ προσήκοντα ἔρ- 
γα» τηθηεῖα τῆθο τεξὶς ἔχηξοσ Αξ. 
ἔν 28. 

Κράτος, κατὰ κρ. νὶ Αξ. ἷ, 22. ἀνὰ 
κράφος, νὶ, ΝεΠΘΠΊΕΠίογ 26. ν, 4. 

Κρεριάμενο;, Ραηάδηβ 50. νἱ]]» 19. 
Κρεμασσὸς, τὰ κρεμαστὰ, Οες. γΥ]1}» 12. 

ποῖ. 

Κρήνη, ἴοπς Οεο, ΧΧ, 18. 
Κρίϑη, πογάεατη Οεο. νἱ}], 9 : χνὶ, 9. 
Κρισὴςγ, Ἰυάεχ, ΔΓΌΪΤΘΓ. γιῤγίσπῖς ἀϊοῖ- 

{μγ δ τον φμῖ ἐπι σεγ!απιπῖδμς 7μά1- 
ἐαπ εἰ «ἰοῦ ῥγαηιι {γι δμμπί, 
85γ, ν, 9. 

Κρίνω, αἰίφεγηο ΗἼ;. ἵν 5, κρίνομια, πρός 
σιν, ΘΟΠΊΡΔΙΟΓ Οὐπὶ αἱ, Οεο. χα, 
13. 

Κρόρευον, σαρᾶ ϑγ, ἵν, 7. 
Κροτέω, αρρίαυο ὅγ. ἴχ, 4. 
Κρούω τὴν ϑύραν, ῬαΪίΟ ἔοτεβ 50, ἷ» 11. 

ποΐ. 

Κρυφαῖος, οἰαπάπίπι5 ΗἸ. χ, 6. 
Κρυψνοος, ΑἸ Π πη] Δἴοτ, αἱ τηεδηΐεπὶ 

(αδπὶ ἀο]οίε σεἰδὲ Αξ. χὶν 5. 
Κτάομαι τινι ἐπιστήμην, ᾿ἰτηΌυο ἔοἰεπ- 

τία δ] Ισμθτη Οεο. χν, 1. παρά τσινος, 
ΔΟοΙρὶΟ ΔὉ 8]. ὅγυ. ἵν, 43. τυολεμέους 

. σοὺς ϑεοὺς, 605 τη! ἰταῖος τοάάο 
Ἀξ: ἷ, 13. κεχτῆσϑαι ἐχϑροὺς, Ὠᾶ- 
Ὀεγε δἀνετγίατιος Οες. ἱ, 6. ἕαυσοῖς, 
ΠΟΙ ργθρᾶτατε Οες, ψἱϊ, 19. 

Κτῆμα, Ὀοπυτῃ αιοὰ 4αἷ5 ροΐηάει 
Θεῦ, ἣν δ: 

Κτήνη, τὰ, ἔεγαθ, ἐπιίσγῤγοίε (ὐἸσονοηε, 
Οςεο. υἱῖν 19. Ῥεοογᾷ, νη. βοσκήμα- 
τα, Ἧϊ. χ, 5. Δ8. 1|,.18, 

τηϊχίατγα 
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Κυβεία, αἰεαι Ἰαίας Οδα. 1, 20. 
Κυβερνήτης, ΒαΒΘγπαίοτ, αὶ οἱάντπαι 

ἴεπεῖ Ρυρρίπηαυς αἰτεῖς Οες. νἱΐ, 
14. 

Κυβιστάω, ἵπ δηυαπὶ) πῆς ἀεϊϊςοὶο εἴ 
Ἰγητήεγξο, οἱδ απῖόμς, Οεο. χὶὶὶ, 8. 
εἰς τὰ ξίφη Γ᾿ καχαίρας, εν ε]αάϊος 
ἐπ τηπσγοηθτη εγρύϊοβ. 1] τἀ πο πὶ 
σαρΡαϊ ΡΓΟΨΟΙΨΟΥ 50. 11», 11 : Ὑ]],) 2. 

Κύκλιος χορὸς, ΟΠΟΤα5. ἴῃ πιοάαπὶ Οἱ τα 
οαἱὶ Οεα. νι, 20. ποΐ, 

Κύκλος, οΥῖβ. 5γ., ἰἰ, 11. κύκλῳ ἔχων 
πάντα καὶ φίλια καὶ πολέμια, Ουτη 
ἀηάΐαας οἵ Τοοῖος εἰ Ποίϊζεβ8 μαῦξτεϊ 
Ἀξ.. ἵν 32: 

Κύλιξ, ροσυϊατπη ὅγυ. 1ἴ, 2ό. 
Κυνοδρομέω, ἱπῆαγ σαηΐβ. δ] ας πὶ ἴπ- 

νεῖιρο 8γ. ἱν, 64. 
Κυρεῖοι, οἷς ἈΡ.. 11, 11» 
Κωλύω «τῆς πορείας, Ῥτοῃίθεο, 40 τηΐϊ- 

πὰ5. ἤυϊ9 ρΡεγραὶ ΑΕ. 11», 2. κωλύε- 
σϑαι ἀπὸ τῶν ἐρωμένων, ΠΟῊ Δάτηϊὶ 
δὰ ἀτηδῖος Οεο. Χὶϊ, 14; 

Κῶμος, οοπιεῆαιϊϊο ὅ5υ. 11», 1. 

Δ, 

Λαγνεία, Ἰιδῖάο, Ιαἴοῖνία Οεο. ἷ, 22. 
Λαμβάνω, ἀὐΐετο, νἱ δτὶρῖο 5Υ. ἵν, 30. 

ἀδργεμεπάο Οες. 1], 6. κακὸν, ἀδπ|- 
ΠΟ «αῇϊοϊοσ Οες. ἱ, 8. 50. ἵν, 51. 
τοαρά τινος, τ ΟΣ δὉ 4], Οες, ἰχ» 
11: 

Λαμπρὸς, ἰρ]επάϊάιι5 ὅν, ἴ, 4. 
Λαμπεὴρ, ἸΆτηρ85, ἰατηεπ ὅγ. ν'ν 2. 
Λαμυρώτερον λέγειν, (γη, σπαῤῥησιάζε- 

σϑαι, ἸΙθεγίαβ σὲ διιάδοις Ἰοημ! 50. 
Ψ , 24. 

Λανϑάνω ο. ῥαγηϊσ, λέληϑε πολλὰ σαὺυ- 
σὸν ἐσισσάμενον αὐτῆς, ἱρίε πείρὶς, 
ταῦϊτα τἰδὶ )απὶ ποίᾳ εξ εχ 118 
α6 Οεο. χν,» 11. ΟὩ ὅσι, πί σὲ 
λανθάνουσι ὅτι, τὰ ἔαρὶς 670, Οες. ἷ» 
το : ΗἸ. ἢν, 3. λανθάνουσιν ὅ τι ἂν 
σοιῶσιν, αυϊσαυϊά ἔοϊαπῖ, ἴῃ ΟὉ- 
σατο ἰαῖδε ἂς. ν, 6 : λεληθέναι σινὰ 
τοερί τινος, δϊαυϊά 80 δ᾽ίηυο 'ξπον 
τΑτὶ ΗἸ, ἰϊν, 5. 

Λατρεύω ποῖς νόμοις. Ἰεξὶ 5 ΟὈτετρετο 
Αξ. νἱῖ, 2. . 

Λάφυρα, ρταοάα Αξ. ἵν, 6. 
Λαφυροπώλης ἈΑς. '» 18. 

Λέβης, Ἰεῦε5 8γ. ἱν, 46. 
Λέγομαι, Ἀπ ὉτΊετοΥ ΟΕΟ, κὶ, 20, 
Λεηλασία, φῬτεάδιϊο, Ρορυϊδηο Ηἰ. ἱ; 

26. 
Αεΐπω, τεϊίπημο Οεο. χὶν, 2: ψαῦσαι 

οὐδὲν ἐμοῦ λείπῃ γιγνώσκων, Ὦξες ἴὰ 
τΟΩ πη αὐδτῃ ἐξοὸ [οἰβ Οες, 
απ! ς 
Ὺ 
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Λεπτύνομαι, εἐχίεπυο, δχί!επὶ τε άο 
Υ. 1, 17. 

Λήγω τῆ; ἀρχῆς, δτηϊτο ἱπηρετίαπι Λὶ 
Ρτποϊραΐαπη Αξ. Ϊ, ἜΤΡΣ 

Λήϑη, οὈ]νῖο Οες. χὶϊ, 11. 
Λήϑω, Ἰαΐδο. οὐ λήϑει “«σὺς ϑεοὺς ἀτα- 

καῶν, πο Οσσα τὰ πὶ εξ [)115, οτγαϊ- 

ΘΠ] 80 1Π|οὸ περ] ρὶ Οες. νἱϊ, 31. 
Λῃσσαὶ, ρτοράαίογεβ Αν.. 'ν 28, 
Αἴαν, ὁ λίαν, αἰτηϊα5 Οεο. χα, 1. 
Λιϑίνως βλέπειν ὅγ. ἵν, 24. 
Δικμάω, νεητο ἐγαπηεηΐαπὶ Οεο. 
ΧΥ 9) 2. 

Διμὴν, ροτίας5 ΗἸ. ἵν. 7: χὶν 2. 
Λιπαρίω, Ῥοῆαϊ]ο, εἢ!αρῖτο Οες. ἰϊ, τό, 
Λιχνεία, Ἰαχατία Οεσ. ἱ, 22. 
Λόγον διδόναι καὶ λαμβάνειν, ταϊ] ΟΠ πὶ 

τεάάεγα εἰ ΔὉ 8}115 {01 γεάάϊ ἔβσετγε 
Οεο. χὶ, 22. εἰς λόγους ἀφικνεῖσϑαί 
σιν» δ 8]1Ο]ὰ5 ΘΟ] αἰ πὶ νεπὶγα 
Αξ. 1Π, 5. λόγον ἔχειν περί τινος, ἴο- 

. 4υϊ], Γγτῖοπα σεϊεῦγαγε Οες, χὶ;, 4. 
λόγος ἥττων καὶ κρείττων Οες. Χὶ;, 
25. 

Λόγχη, ἰδησοα, Παῆα 5γ. ἰΐ, 13. 
Λοιδορέω, ΟὈ͵ αγρο, τερτεῆεπάο Οες, ἰχ, 

15. 5... ἴνν 25. λοιδορέομεαι, ΤερΓΟ- 

Βεπάο Αξρ. νἱϊ, 3. 
Λοισπός. ποῦ λοιποῦ, βοῖξα Οες. χ, 9. 

Ἄδς Ὑ» Β. 
Λουτρὸν, Ἰοῖῖο Οες. ν, 9. 
Λόχος, σοΥτα5. Π.Ϊ]ΠΠὰ ΠΔῚ ΠῸ πιστὰς. ΠῚ, 

ΙΧ») 5. οἱ. Ῥεγίχοπ. αὐ ΖΕ ϊαη. ΚΣ. Η. 

ἴϊ, 44. 
Λυμαίνομαι σὰς λύρας, ΘΟΓΓΌΤΩΡΟ, Οες. 

1ϊ, 13. λυμανοῦνται, Οες. [1], το. 
Δυμαντὴρ, σοταρίοτ, ρεῆὶβ, Ποπιο 

Ρεγηϊοίοίαβ ΗΕ], 11], 3. 
Λυμεῶν, ρεγάϊτοτ ΗἸ. νἱ, 6. 
Δύμη, ἀεναῆαῖϊο Οες. ν, 6. 
Λυπέομαί σπινος ἀπιόντος, ΟὟ Δ[|1σ}5 

ἀ!Πρεβαπι ἀοϊεο, Ας. ἱ, 38. 
Λύπη, ΔΪΓηΪ βορτιταο 50. 1, 24. 
Λυπηρὸς, τηο] οἴ.5, ΔΟοΙθ 5 ΗἸ. νἱ» 6. 
Λυσιτελέω τοῖς ἔργοις, ἸΏ ΟΤΌΤη ΔβΈΓΟ εχ 

ορεγῖθ5 γυῇιοῖβ Οεο. χὶν, 2. 
Λύχνος, Ἰπᾳσετπᾶ 85ζγ. Υἱῖ, 4. 
“Αύω μισθὸν ΑΒ. 11,31. τοί, πρὶν ἡ. ἀγο- 

ρὰ χυϑῆῇ, Ρτϊαΐαμαπι Ποτγηΐπεβ 6 ἕοσο 
ς αἰοεῆεεγιης Οεο. ΧΙ, Ἢ. 
Λῷστος. ὦ λῷστε, Ο ορτἴτηςε ὅγ. ἵν, 1. 

Μ., 

Μὰ «Δία, αὔηνιαιῖνε, 85γ. ἷν, ἡ. ποῖ, 
Μᾶξα, Οες. ν]}}, 9. 
᾿“Μαϑητὸς, αποά αἰ(οἱ ροίεῆ 8ζ. 11, 7. 
Μακάριος, Ὀδαῖα5, αἱ Παθεῖ φαϊσηαυϊά 

δὰ σοτηπιοαϊξαῖες εἰ Γυανϊταῖοπι νἱ- 
185 ναϊεῖ Οες, ν, 1. 

ΙΝΌΕΧ. ΘἈΖΟΙΤΑΤΙΒ 

Μάκαρα, τηαξιτα, τάς, ἦπ φωο γαγίπα 
υμδιρὶ ρέει, Θεσκ ῦνε 

Μαλακία, ἱβπανία, γαψα ἰαδογί5, Οεα. 
ν, 4. τῆς ψυχῆς, ταρ] ἴδ 5. δηϊγτηῖ 
Οες. ἱ, 19. Μαλακὸς, τη0}}15 ΗΪ. 1» 
23. 

Μᾶλλον 6. σογηβαγαὶ. 5γ. ἵν, 4. τιν) ταῦϊΐ- 
ἴο πγαρὶς Οεσ. νἷ, 1. σὐδέν -, μᾷλ- 
λον, ὨΪΏ11Ο τηδρὶβ, ρσογίαβ πο Οες. 
1, 8. 10. 

Μανδραγόρας; 5Υ. ΠΝ 24. 

Μανικὸς, ΔΒ. ν, 4. τ01. 
Μάντις, νᾶῖε5, ἀυ δ ὅγυ. ἵν, α- 
Μαρσυρίω τινὶ 5γ. νἱϊ!, 12. 
Μαστευτὴς, ἰησυϊῆτοτγ, 

Οες. νἱϊῖν 13. 
Μαστεύω, ημιξοτο, ἱπηυϊτο Οεσ. ν, 13: 

νἱΠ, τό. ΑΒ. ἃ; 24. ἴχ..8. 
Μασεροπεία, Ἰεποοίηϊα πη 50. [Π, 10. 

Μαστροπεύω, Ιεπο ἔχη, ρεγάμοο 850. 
ἷν, 58. Μαστροσὸς, Ρετάιδῖοτ, Ἰθπο 
ἐδρεγάττς 

Μάτην “πονεῖν, Γι τα Ἰαθοτατε Οεςσ. νἱΐ, 
40. 

Μάττω, (ὉὈΣο ἔατ τη Οεσ. Χ, 11. 
Μάχη, ἀξ σετιατηΐπε βΥπηηΐοο ΔΕ. νῖ, 

3. Μάχομαΐ τινι) δἀνετίας αἱ, ρὰ- 
δῆδτε ΑΚ. 1, 38. 

Μεγάλαυχον, τὸ, λας Ἀρ. νιν, 1. 
Μεγαλείως ὠφελεῖν, ναϊάε ρτοαεῆξε Ας. 

Χὶ, τό. σικᾷν, σοίετε τηαρηϊῆσο, 
ΤΩ Ϊ εἰς. νἱέϊτη]5. τηδέϊδη ἀἰβ, ἀοηδ- 
τς ΟΠ θη! Οεο. Χὶ, 9. 

Μεγαληγορεῖν, τη βσηϊῆςοα ἀθ {ε Ἰοααΐ, 
.δη. ἐπαινεῖν ἑαυτὸν ΔΕ: ν ϊ!, 2. 

Μεγαλογνωμοσύνη, δ ϊταὶ τηδρπίταο 
ΔΕ. ὙΠ». 3. Μεγαλογνώρε ὧν, ΤΊΔΡΏΟ 
᾿πσθηΐο εἰ ἀπίτηο Οεο. χαὶ, 8. με- 
ἈΕΡ ΣΟ ΔΗΝΡΝ σὸ, νἱτῖα8, 4πἃ 65 
ἴχᾳο ἰηρθηϊο 8ἃ τὲβ πηᾶρπᾶβ βέσεη- 
ἀὰ5 ατἰτὰτ ΑΕ. ἰχ, 6. 

Μεγαωλόφρον, τὸ, απῖτηὶ τηδρηϊταο Ἀρ. 
Χίγ αι. σὰ μεγαλόφρονα, τηᾶρηὶ δηὶ- 
ταὶ Γρεοϊπιῖπα Οδο. Χ, 1. 

Μεγαλύνω, εβξετο Οεο. χχὶν 4. 

Μέϑης εὐτιεῖας ΗἸ, νῖ, 3. Αγ. ν» ΤῸ 
Μεϑύω, εὈτῖας ἴαπιὶ Οεςσ. χὶϊ, 11. μὲε- 

ϑύων ὑπὸ τῆς ἀφροδ. τεπι]επίυβ εχ 
Ψεηετγε, ἔαγεηϑ Πα πα ὅγ.. νὴ], 21. 

ἱηνεπιξαῖοτγ 

Μειονεκτέω, Ἰηξετίον [τῇ Α΄. ἵν, κα. ἔν 
'σινιν ἴῃ αἰϊηυα τὰ ἱπέεσιογ βὶ ἀειεγῖο- 
τὶς σοπάϊτοηΐβ πὶ ΗἰΪ. ἱν 11. σῶν 
εὐφροσυνῶν, ταϊη8. ΡετΟΙΡοτα νόἱα- 
Ριδεῖς 1. 29. 

Μειόω, ἱτηπχῖηθο Οεο, τι, 15. εἴενο 
ΗΪ.1 ΕΗ χ )ἢ 

Μέλει ἐμοὶ περί σινος, σΌτο Δ Πααϊὰ ΗἸ. 
ἰχ, 1ο. μέλει σοι ὅπως τ λουτῆς, Ορε- 
ΙΆτα ἀά5, υἱὐ ἢβ ἀἶνε5 Οες. Χὶ, 9. 
μεμεληκίνοι μο:γ) Ὠοῃ πὶ περί εχ ες 
Οες. 1,16. . 



ἜἜ-:- 

Ψ τι] 

ΖεΕυνΝιαΝ ὕϑ. 

Μελετάω, ἀέο Οεσ. χῖ, 22. λέγειν, 
ἴΠ8 ἴῃ Ὁταπάο ἔχεέγοεο, ἀξοϊαπηα-- 
τίοπες Πα εο 2. 25. 

Μέλλω, νοϊο Οες. νἱῖ, 20. ΗἸ. ν"]], 9. 
ΑΚ. ἵν 25. εἰ μέλλουσι, ἢ ἀεθεπι 

«5: ἰϊ, 4. εἰ μέλλοι ὠφελήσειν, ᾿ιποάο 
 ΡῬτοξατατγαβ εἴδει Ασ. 1ἴ, 25. οὐδὲν 
ἐμέλλησεν, ΠΟΠ ᾿οαπξϊαπάατα Ραῖϊα- 
νὴ Ἀρ. 1], 6. τί δ᾽ οὐ μέλλει; αυἱά- 
ἘΡ ὉΕΟ ΧΙ χ, ο. 

Μέμνηριαι, λέγων, τποτηϊηΐ πὰς ἀΐσεγα 
Ὅσο. ἰἰν Ὑχ": διαλεχθεὶς, τηεπιϊηὶ 
τὴη8 ἀἸβότετε Οδῦ. νἱΐ, 43: ΜΠ, 23. 

Μέμφοραί τινί τι; τερτεῆεπάο αἰΐᾳαεπι 
ἀε τε Οες. ἰΐ, 15- 

Μὲν οὖν, νέτο, ἴδπε Ηΐ. χ, 2. πιο γνθτῸ 
Οεο. νἱΐ, 3). μὲν δὴ, ᾿σίτατ Οες, 1, 
14. κω ρϑῳ ἴῶπο, νετο Οες. νἱϊὶ, 35: 

21 δὲ ῥγαοεά, μὲν Οες.ἸἹ, 3. ὅγ. ᾽ν, 
᾿ δΟ. 

Μένω, τλδηεῦ, πὸη ἔωρίο, ὧδ βγνο 
Οες. ν, τό. Μένος, ἃτάογ δηϊπιὶ εἴ 
᾿πυρειὰβ Οὐδ. τχὶ, τὸ. " 

Μέρος σὸν λέγειν, τὰατη εἰ ἀΐσετε 5. 
ἭΝ ΕΣ 
Μέσος. ἐν μέσῳ “«". π. Οεο. ν', 7. εἰς μέ- 
“σὸν ἀμφοτέροις κωτατιϑέναι σιν Ὀττῖ- 
46 ἴπ σοπηπηης ἄδτα ἢ. 6. ΞΘ 48] 

"Οεοο. νἱϊ, 26. 27. 
Μεσοτομέω, οαἸαπηοβ πιηξάϊος ἰποϊάο 
ΕΟ: ΧΥ» 2: 
Μετὰ ϑεοὺς, Τεοαπέα πῇ ἄεοβ Δε. χὶς 

13. τὸ μεθ ἑαυτοῦ, ατ5 ἜΧΕτοΪτ5 
Ἀρο οἱ: 

Μιταβάλλω πὴν γῆν, ἴοττάτη ἱπνετίο 
ες. χνὶ, 13. 

Μεταδιδέντες τῶν εὐφροσυνῶν, σοτητηῦ- 
πἰσαπάο οαπὶ δα ᾿ξοτϊ τα τη ποῆγαπῃ 
ΒΟΥ͂Σ; 12. 

Μεταξὺ, σ. σεη. ᾿πῖετγ, ἐδ διὸ ἈΒῚ ἸΠ1Ε-ς 
ἐν σῷ μεταξὺ, Ἰηϊοτπιὶ 50. ἴ, 14. 

᾿ μεταξὺ τοῦ ὑμᾶς λέγειν, ἀὰ πὶ νο5 ἰο- 
4αϊ ΠλΪπὶ 5. νἱ, 2. ᾿ 

Μιταπέμπομαι, τος Ὁ ΑΡ. 11, 20. 
Μετωῤῥυπιῥκίξω, σοττῖρο, πηιείϊοτα ἀοσθο 

ΘΕσ; ΣΙ», 2-..3ι. δὲ 
Μεταστρατοπεδεύομαι, οαἤτα τῆονεο 
ἜΡῚ 1..21:: ν 1.5. 

Μεταχειρίξομαι, Δἀτηϊη! το Οεα. χὶν, 
ΕἿΣ 

Μὲτέχω, Ρᾶτγιίοερ5 (πὶ ΗΙ. 1, 16. 
Μεσεώρων φροντιστὴς, τες οοϊοῆεϑ ἴρε- 

ου]δη5 ϑυ. νὶ, ὅ, 
Μεσιέναι, [αἰοίρετε, βεγετα Αξ. ἴΐ, 25. 
Μέσριος, 4αἱ τηοάεῆε ἀε ἴε ἰἐπτῖς Αδ. 

ΧΙ» 11: Ὁ. ὅτων. [,ε6]. Ἡοϊοά. ς. 
ΥἹ]. Ρ. 37. μέτριοι λόγοι, (εττλο πηο- 

᾿ἀετγαῖα5, Πα πηᾶπὰς 50. ὙΠ], 3. 
Μέχρι πούτου, Παξίοηυς Οες, χὶν, 13. 

ΗΤ, 1, Υ τ τ» 
Μῆ, πὸ Οεος. χν, 1. μὴ γενέσθαι, πς 

Ι 

323 

ΠῚ 
ἤεγοὶ Αρ. υἱϊ!, ας μὴ οὐ, ἢ6 ποη, αἵ 
Οεο. Χνὶ, 6. τὸ Ρτγοτία 5 5... ὙΠ], 
34. μὴ ὅτι, 41]. λέγω, ποάαπὶ 50. 

"1 26: νἱ,2. Ηἰ. ν""]1, 5. μὴ, πῦτη, ὃ 
ΘΕΟΣ ΣΧ 010. 

Μῆδος, τὸ, σοηΠ !Π "πὶ 5... νἱ], 30. 
Μήκιστον, τὸ, ἄνϑρ. αἰῶνος, ἸοῊ αἸ ΠΠ πηα 

νἱτα, δ αυᾶπὶ ΠοΙηΐ πῈ5. ρεγνεηΐγα 
Ροΐπηι Αφρ. χ, 4. Μῆκος, βραδιὰ Π), 
τγαξτωϑ Οδεα. χὶχὶ 2. 

Μήτηρ, ἀδ σαί εἰ οτρίπε Οες. ν, 
τη: 

Μηχάνάοριαι, ἀχοορίτο Οεα. ἱ, χι. ΗἸ. 
ἵν» 10. χρήματα, ἐχοορίτο τατίοηθ5 
Ῥεσαηΐθο ραταπάς Οες. ἰΐ, 7. “ΠΠ|- 
ἴαο, σοηίοτθο ΔΒ. 1, 4. 

Μηχάνημα, τηᾶβπα5 εἰ εἰεσϑηῖεγ οχ- 
σορίταταβ οἰ ογο αι ἀρρᾶτγαϊας Η. ἱν 
22. 

Μισιφόνος, Ποτηϊοϊάα Ηἰ. ἵν, 4. 
Μίϑρης, 801 θεὰς Ῥεγίαγατῃ Οες, ἱνν 

2. 
Μίλτος, τηϊηϊα πῇ Οος, χ, Κὶ. 

Μισϑοφορέω, Ορέγα ΠῚ ΠΊΘΑ ΠΣ ΡΓῸ ΠΊΕΓ- 
ςεάε εἴοοο ες. ἷ, 4. 

Μισϑοφόρος, τα 1]ε5. πιδγοεηδτὶας Ηἰ. 
ἢ» 1ο. 

Μνᾶ, Μίπα, αΡ. ΑΠΠ1οος σομήϊποὶ ἸΟΟ 
᾿ ἄνασῆπιας, Οες. 11,3. 

Μνηρκονικὸν ἔχω, ναϊεο πηετηοτὶα Οδο. 
ΙΧ, 11. τὸ μνηροονικὸν, 815 ΤηδΙΊΟΙΪ 8 
5υ. ἵν, 63. ιοί. 

Μοῖρα, σετῖαβ. πὶ τὰ πὶ ΠΌτΠΕΓα5 Ηι. 
ἶχ, 5. 

Μόλις, ν᾽, δόδτα ΒΥ. ἵν, 37. 
Μόνος, ἢπε ἐχοτγοῖτα εἰ ᾿πηρετῖο ΔΕ. ἵν 

36. Μόνον, (αἸτεπι, ὀξεῖα Οεο. νἱϊ, 
6. ἐπίε δ σημν Δ. νὶ, 3. 

Μόρω ΑΡ. ἴϊ, 6. σοποτίθϑ, ἴῃ 485 πηϊ- 
1165 Γιδοεάἀοοτηοπίοτουτη εἴαηΐ ἀε- 
{τῖρτὶ : φαᾶταπιὶ ηπϊπαὰα ἤηρα]δ: 
Εγαηζ 512 ΤᾺ ΠΊ, Ψ. εμν 1. ἐξ, 
“πο. ἴ, τ6. 

Μορμολύσποριαι, ΑἸἰηαατ τὰ αυδάδη, 
ἀεέειγθο 80. ἵν, 27. ἐμαδ μορμολύ- 
κείον, ἐοΥγ οι α» 67 {1701 

Μορφάζω, πεξβίουϊοΓ 50. νἱ, 4. ποΐ, 
Μορφὴ, [ρεοῖεβ οτίβ Οδο. νἱ, τύ. 
Μοχϑίω τοεριττὸν πόνον, ἸΔΌΟΙΘΠΥ [ι- 

Ῥεγνασαηδαπῃ αὈεο Οες. χν]]!, 2. 
Μόχιϑος, ἰάθοσ ὅυ. ἰ1, 4. 
Μοχϑηρὸς τὴν ψυχὴν, ΔὨΪΠΊΟ ταγρίς 
Θεῦ νι δι 

Μυϑολογέω, ἜΕΧΕΙΏΡἢ 5. ὁχ ἴα} 5. αἱΐν 
4υϊά ἀεπηοπῆτο 50. ν"}, 28. 

Μυκτῆρες, ΠᾶταΚ ὅγ. ν. ὅ. 
Μυριοσλάσιδι, (84. χοηὶὶ, ἀδοῖεϑβ τη ΠΠἴὸς 

Ὀ΄ατες. Οεο, νἱῖ. 22. }. 4,. ἰπβηίτο 
Ῥ᾽αγα αυᾶπη. 

Μύρον, ἀπσαδηταπη 5... ἰἷ» 3. 
Μυροπώλης, ὈΠΡΌΘΠΙΑΤΙ 5 ὅν. ἢν 5, 
Υ 
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Ν. 

Ναύκληρος Οεο. νἱΐ, 12. ὩδαοΙοΓαβ, 
πανϊουϊατία5, ἃ. 6. ἀονπίπες παυὶς, 
φμὶ Ποιαίπίδμς εἰ πιεγοιδις ἐγα)ιοέθτ- 
αἰ ἱμογμιῆ φμαυ, εἰ ἀϊοίίμν ΟἼδσεγο- 
πὲ παν] ου ]ἀτίατ ἕδσετα. 

Νέατος, Ἀτνοτπι ταποναῖϊο, που] 5 
ατγαῖϊο Οες. νἱϊ, 20. 

Νειοσοιέω, ψετγαξία πὶ ἴδοϊο, ΒΡΤΌΠῚ 
ῃονο Οες. χὶ, τό. 

Νεογνὸς, ΤΕσεη5 παι Οεα. νἱϊ» 21- 
24. 

Νεοδαμώδεις, 1,Δοςαξοτηοπίογατη [ἰδοσιὶ 
εχ Ηεϊοιθυς ΔΑ. ', 7. ΟΥ, δὰ Ηεὶ- 
Ἰεπίςᾷ. 

Νεὸς, ἡ, ποναῖς, Οες. χνὶ» 10. 11.14: 
ΧΨΗ, ΔΈΝ. ὃς 

Νέος, ἡανεπὶ5» 4 φμαάγαφεηαγῖο, Δ. ἷν, 
6. πο. οῤῥ. ίεπὶ Αρ. χὶ, 1.5. νέα 
μάλιστα, αἀτηοάμπι ἴεπδγα Οσς, ἢν 
13. νεώτερόν τι ποιεῖν, [65 ΠΟνᾺ5 πο- 
Ἰισὶ Αρ,. νἱῖ, 2. 

Νιοσσὸς, ΡΌ]] 5, αρίουϊα Οες. νἱῖν 34. 
Νευρόσπιαστα, Ῥτο  ῖϑ6, (7) 5. ϑαύμα- 

τα, 5γ. ἵν, 56. 
Νὴ σὸν Ἥραν, ἴἴὰ τὴα 7.πὸ δἴηεὶ Οεο. 

ΧΙ, 19. νὴ Δία, ἐπὶ επί περαπάὶ 5γ. 
χς 

Νησοινὰ, ἰτίραπε ΗΊ. 11], 3. 
Ν κησήρια φιλήματα, οἴσαϊα ητς ἄδη- 

ἴὰγ 1ῃ Ρηφρπηϊαπὶ νἱέϊζοτίῖς ὅυ. υἱ» 
τι 

Νικηφόρος, νἱξῖοτ 5. 1ἴν 5. 
Νοέω κακὰ τῷ τυρ. τηλ]ε σιρετε ἔγτδη- 

το ΗΊΪ. 1,15. 
Νομεὺς, ραξοτ Οες. {19 11. 
Νομὴ, τε5 ρεουατία Οεο. γἱϊ, 20. 
Νορείζω. νομίζεται, ἴο]ει ὅ5γ. ἵν 16. νό- 

μεΐζουσι πολλαὶ τῶν πόλεων, τη ἴδ 
οἰν ταῖε5 Ἰερεβ ἑδηχεταηῖ, (' ἀρὰ 
ῬΙατ πὰς οἰν αῖεβ ἰεσα σασατη οἷ 
ΗΝ, τι. 3- 

Νόριμος, αἰὰ τεσερίαβ 50. ν]]]9 34. 
Νομοφύλακες, ἰη!ρεξζοτεβ τηογαπι, δί- 

οδ]ε5, Οες. ἰχ, 14. 
Νόσος, τῊΟΓΌῚ15, ἐς ὙΣΠ10 απῖπιὶ, 5. ἵν, 

37: 
Νυκτερινὸς,) ποξδίαγην5 Οεο. ΧΧ, το. 

Τὴ 

Ξεναγεῖν, Ῥτοεῖῆε τα] εἶδος τηετοθπᾶ- 
τιϊβ Αξ. 1», τὸ. 

Ξενία, ποίριτἰα πὶ ἂρ. ν1, 3. 
Ξινοδοχία, Ὠοίρίταπι εχοςρίϊο Οεα. 

ἀπ. τὸς 
Ξηρὸς σῖτος, ἔγτατηφηίαπι ἀτίάαπι Οες. 

Υϊ, 36. 

Ξυστὸς, χγῇυδ, ροτΓίίους Οεὸ. Χὶ» 1 4. 
Νιάς δὰ ἱγανίαπι 5) 11. ὅ, 10. 

ο. 

Ὁ σοῦ Ἡφακλέου;, {(01], ἀπόγονος δε 
ὙΠ». 7. ὑπὸ ποῦ ῥγχο σίνος, ἃ αυο- 
πᾶπι ὃ Οεο. χὶ, 25. τὰ μὲν ῥγο ταῦ- 
σα μὲν Οες. ἱ, 16. οἱ μὲν-τ--οὶ δὲ, 11 
-π-1 Οες. 1ἰ|,.2. τὰ μὲν-τασὰ, δὲς 
πυησ--παπο Οες. ΧΙ, 18, 

᾿᾽Οβολὸς, ΟΌΟΪ] 5, σέππς τὴπμ εἴ ἱ]ὶς 
ἨΊΤΙΗΙ, ΦΗΟΥμπ {τς ἀγαοδηπαηι εἴς 
οἰπεπί, ΒΥ. Εν 8. 

᾽οδαξεῖν, εχ τηογία ἄοϊετα ὅ5γ. ἵν, 28... 
Ὁδιοισορία, ἰτεγ Οεο. νἱΐ, 23. 
Ὁδὸς ἐπε Ἰεσιμν ΑΒ. Ἰἰν 5. 
᾿Οδύνη, ἀοϊοτ ὅ8γυ. ἵν» 15. 
᾽Ὄζω σινὸ;, αἰϊου)5 οἄοτεπι τεάο ὅγυ. 

11, 3, καλοκάγαϑίας, μοηεβδίεπι. 
τεάοϊεο ἀ. ε, Ἰαυάς νἱτίτ]5 σε] εὈτὶβ 
[πὶ 1. δ. 

Οἶδα, ἕλιπια σοτηρογίατη βαῦεο Οεα. 
11, 8, οἶδα δυνάμενο;, πονὶ της Ροῆξ 
Αξ- ἰχ, 6, «α 

Οἰκεῖος ἀγρὲς, Ῥτορτίι5 ΔΡΌΓ, οῤῥ. τηετ- 
ςεάς οοπάαξιυβ 50. Υἱῖϊ, 25. οἰκεῖα: 
πράγματα, τεβ ἴαμξΒ, (γα. ἴδια ὄντα, 
Οες, ἱκ, 18. οἰκεῖον ἀγαϑὸν, ὈΟΠΌπα. 
Ρτοργία τη, δά ἱρίος. ρεγίίπεπβ Ηἰ. 
νἱ!, 9. Οἰκείως γίγνεσψαι, σοηγεηῖ- 
οπίογ δετὶ, πα γἰοἦ πωρεῖεπ, Οεα. 
17. 

Οἰκέται, ἰετνὶ Οες, ἰν.2. ΓΑ, τι. 37... 

ἯΙ. ἘΠ» 
Οἰκέω πὸν οἶκον, τετῆ ἀοτηδβίοδτῃ δἀ- 

τηἰηϊ το, ἀοσιυση σαθεγηο Οες. ἵν 
2. 3. 

οἰκία, ξεάες Οες. ἷ, 5: ἴϊ».3. {Εα οἶκος, 
τε8. ἐπ} ΠἸατὶς Οεα. 1, 5: Υἱϊν 13. 
οἶκος ἑπσάκλινος, το] Ἰπἰὰπιὶ Τερίεπι 
οΔΡίΘῃ5 ἰεξϊος 5. 1ἰ, 18. 

Οἰκοδομέω, ἀοτηὰπιὶ ἐραϊῆςο Οες. ἱ, 4.. 
Οἰκονομέω, τεπὶ ἀοπηεβίοατη δαἀπηϊηῖ- 

ἢτο ἐδέά, 
Οἰκονομικὸς, τεὶ ἀοχηεβίοςο αἀπιῖηί-. 

Πιαπάδε ρετίυβ Οες. ἱ, 3. ἔργον, 
τα πὰς ταὶ απ ατὶβ τὰαπάφ Οες. 
ναὸ 

Οἰκτείρω, ἀερίοτο Θεο.- ἰΐ, 2 : Υἱῖ, 44. 
Οἰκσισμὸς, Ἰατηεηΐατϊίο 50. ἷν 1ό. 
Οἰκπρὸ;, τα Γεγαπᾶάὰς Οες. ἰἱ, 9. 
Οὔναρον, ρατηρίπαβ, ἐοϊα τα νἱτὶς Οες. 

πῖτ, 18. 
Οἰνοφλυγίαι, νἱηοϊεπῖα Οδα. 1, 22. 
Οἰνοχόος, Ρ'ποεγηᾶ 80. ἰϊ, 27. 
Οἷός εἰμι, ἴοἱεο, [4115 ἴἿατῇ, ἂξ Αξ. 

ν Εν 2. οἷός σε εἰκὶ, ροῖατη, ,Κ.)π. 
δύναμαι, 5γ. ἱν, 65. οἷόν σε γενέσθαι, 
βετὶ ροϊείξ, αὐ 4υὶ Βαϊ Οες, ἱψ, 1- 

ΣῊ Ὡς - 

ἘΌΝ 



ΖΕΟΝΙΑΝ δ. 

φὐδὲν οἷον, ΠῚ] πλε]ϊα5 εἰς φαδτῖ ν. 
“. Οεο. ἢν 14. Οἷον, νΕΓῸΪ φταιὶα 
Οὐδ ἢ 2. ἘΣ .. 

'Οκνίω, νέτεοτ, ἀυδίίο Οες. χνὶ, 7. 
ὀκνῶν, γε Ὁ 15 {ἷ5 τηδίμεῃ8, ()η. φο- 
βούμενος, Αξ. χὶ, 2. : 

᾿Ολιγάνϑρωπος, δὶ πιᾶχίτηα ρϑυοὶίαβ 
εἰ ταγἰὰ5 ποπιίπαπὶ Οες. ἵν, 8. 

Ὀλίγον ὕσπερον, ρᾷαϊο ροΐξ 50. ἷ, 14. 
ὥσσε ὀλίγου δεῖν, Ῥαταπι ἀὈεΙξ, ἔεγα 
5... {|, 6. 

Ὁμαλίω εἰ ὁμαλίξω Οεο. πνὶϊ], 5. ὁμα- 
λιεῖται ὁ ἀχοητὸς, αἴ ἔρίσδὲ δ 8]1- 
ἴεγ ἰυπἀδπίυγ εἴ σοητεγαηίατ, ( αἵ 
{ττατα δου] ἰοῦ ἢαι, 

Ὁμαλῶς, ΦαυδὈ} Ποῦ Οεο. χνὶϊ, 7: 
δας, 3. 

ἤὌμβρος, τη εΓ Οεα. ν, 18. 
᾿Ομελέω, σοπαειπάίης αἴοτ ὅζγ. ᾿ϊ, 10. 

ὋὉρμελίω, σοπίπετϊαδο ΗἸ. ἵν, 1- 
Ὄμνυμι ϑεοὺφςς ατο Ρὲῖ ἄξος 50. ἵν» 

ἘΠῚ 
Ὁ μογνωμονεῖν ταῦτα, ἴῃ Ἠϊβ σοηίεηι!- 

Τα, ἀε Πἰβ σευ οπιηϊαπι ΕΠ δ δἂη- 
ἄεπῃ Γεητθπείαπιὶ Οεο. χυ]ὶ, 3. 

Ὁρόγονοι ἀπὸ μητρὸς, ΘορΠᾶίϊ πιαίεγηὶ 
Ἀξ. ἵν, 5. : 

Ὅμοιοι, ἢτλ1]65. εὐ αἰἀέτη οοπάϊἰοη 5 
ΗΙΪ, 1, 27. ὁμοίων συγχάνω τινὶ, 6- 
ἀεπὴ ργϑοπηϊᾶ σοηΐεαιοι 88 Δ] ἴοῖ 
Οεο. χιϊϊ, 11. 

“Ὁμοίως, φιααδ, Λ' ἰαπηθῆ ὅζυ. υ]ῖ], 35. 
ἐνέδρᾳ, τἀπασάτα ἰηΠάϊας Ηἰ. νἱ, 3. 
ὥσπερ, ΟΠ Αἰ ̓τΕΓ ἀἴηας Οεα. Ψ|ν, 
7. καὶ τ πηυᾶπι Ἀξ. ν, 1. 

Ὃμοκλέω, οΙαπιο, οἰᾶτῆογε σοπηρεῖϊο 
ὅγ. ἵν, 6. 

Ὁμολογέω, ςοποεάο Οεσ. ἵν, 5. ὁμολο- 
γεῖται, σοηαῖ, ἸΠΙΕΥ ΟΠΊηε5 οοῆνο- 
ηἶς 5γ. ἵν, 29. 

Ὁμόλογος γίγνομαί τινι περὶ, σοηΐεη- 
τίο αἰἴσαὶ ἱπ τε 5. νἱ]], 36. 

Ὁ μμολογουμένως ταῖϊοηα οοηίεπίδηεδ 
Οες. 19. 11- 

ὋὉμόσε ϑεῖν σινι, Ἰτταετε ἰὴ ἃ]. ΑΒ. 1, 31. 
φέρεσθαι, Ἰά. Αξ.. ἰΐ, το. 

Ὁμώνυμον εἶναί τινι, ΠΆΌετΕ σοπητηι- 
ποτ ἀρρε]]ατίοπεπὶ οὰπΊ 50. ἷν, 
26. 

Ὅμως, ἰατηξδη, ῥγώο. καὶ εἰ, δεἰϊατηῇ 
Οες. 1ΐ, 12. ῥα. ῥαγίϊο. φμοά τε- 
οἰυἱ ἀούεί ῥὲν φαλτηᾳαδᾶτγα Οες. 1, 
Β. ΕΠ νἱ; 2. ΔΡ, Ὑ1], 7. 

Ὄναρ, ρεΐ 4υϊξίεπι 80. ἱν, 33- 
"Ὄνηρει, ανο ΗἸ. 1, 2. 
"Ὄνησις, σοπηπιοάμπΊ, ἐγαξταβ Οεο. 1Χ» 

17. 

᾿Ονομεάξω, Ὡοτηΐηε ἴμο 8]1] 6 πὶ οοπ- 
Ῥεϊῖο 5γ. νὶ, τ. 

᾿Ονομασσὸς, Οἷάτὰ5 50. Υἱ]], 7. 
ἴοντα, τὰ, ζότϊαπθ ποτα Οδο. ἰχν 
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18. τῷ ὄντι», ΟΠ ἶπο Οεο. νἷ, 12. 
ὄντως καλὸς, γετα οστηοιβ, παᾶία- 
Τα} Ῥα]οττααΐπε ῥτθαϊτας 5 γ. ἰχ, 
Ἐ: 

᾿Οξὺς, δοϊ45, 4ε εἰδὶς, ἨΙ.1, 22. 
Ὁπηνίκα, Πυδηάο Οεςο. χῖχ, 7. 
Ὁσλίσης, ρεά65 ργαυνῖβ ἀυγηδίαγε Οδο. 
, 4. 

Ὁσπλιτικὴ τάξις, σεηϊυτα δγαγὶς δΓ- 
τηδίαγθο ΑΚ. ἵν 25. 

Ὁσόϑεν, ἀηάδ Οες. νἱϊ], 2. 
Ὁποιοστισοῦν, ΕΔ] ΠΟ Πηὰς Οεο. σὶϊ, 

Ὁσύσοι, φῃοῖ, αυᾶπὶ τὰ] Οεο, ν]}], 
14. 

Ὁσότε, αὐυδηδοσυϊάετη 80. ἱν, 51. 
Ἀξ.. νἱϊν» 5. φαοιεἰοαπαε ὃ. ὀῤίαί, 
ἈΡΟ διῚ Σ αὶ, ἃ. 

Ὁποσεροσοῦν, ΑἸτΟΤυΐεΕΙ ϑυ. 11], 18. 
σσάω, οσοαὰο Οεο. χνΐ, 13. 14. 
Ὀπτὴ γῆ πρὸς τὸν ἥλιον, ἴοττᾷ ἃ ἴοϊα 

οοποαρ]είαξῖα εἰ αυδῇ ἐχοοέξὶα 1:14. 
7... 

σώρα, ἔταξας, ἦε μυΐς, Οδο. χὶσχ, 
19. 

Ὅσως, ἀυοπιοῦο Οεο. χΙϊ!, 2. ,φ. ἐπι 
εἰ αοο. Οεςσ. νἱΐ, 29. ποῖ, οὐδ᾽ ὁπωσσι- 
οὖν, Ἡ Ὰ}]1ο τηοάο Οεα. χἰϊϊ, 12. 

Ὅραμα, ρεξιδου] πΊ, τεθ ααδὸ σοτηῖ- 
τὰς ΗΙ. ἱ, 4. 

᾿Ὄργανα γεωργικὰ, ἰῃπτατηεηῖα ταῇ]- 
σᾶ Ὅδς. ν᾽ 13. 

᾿Οργάω, τηαίαταβ. [ὩΠΊ, το} } 15 Οεο. 
ΧΙΧ, 19. νἱά, Κχξιον, Κ΄. 1ν. ΧΥΛΙ, 
2, 

᾿ορέγομαι, Ἀρρεῖο ΛΕ. ἷ, 4. 
᾿Ορϑὸς, δὰ μετρεπάϊσαϊαπι Οεο. Χὶχ, 

9. ὀρϑοὶ σαίχοι “. π. Οες. ἵν, 21. 
ξίφη ορϑὰ, ΒἸΔα ϊ ἐγεξὶὶ π᾿ πιαοτο- 
6 ΠῚ 50. ἴἴγ 11. 

Ὀρϑόοροαι, ἴῃ ἰτπὶ ἀΠΌγρο, Ὀδπς 
οτεῖοο, ἐδ ῥίαμεις, 5γ. 11, 25. 

Ὅρια, τὰ, ἤπε5 ΑΕ. 1ἰν 5. 
ὋὉρίξω, ἴεσετηο Οεο. ἰχ, δ. 
Ὁρκίζω «ινὰ, )αβ)]αταηάστη [000] 8 Ὁ 

αἱ, 5γ. ἵν, το. 
ὋὉρμάω, Ἰτηρεῖατη ἔδοϊο Αβ'. ἵν, 1.5. δρ- 

μάομαι, Ῥεῖρο, ρτοβοίϊίσογ ὅυ. ἷν., 
- 40. δὰ Ὀεϊϊαπὶ ρτοθοίοογ ΗἸ. ἱχ, 7. 

Ὁρμῇ τῇ αὐτῇ, ελάεπὶ ρῥτοξεξιίοπα κὶ 
ἤπια Αρ. 1ἷ, 29. 

Ὁρμείξω, πᾶνετα ἴῃ ροτγίατι ἄποο Οὐσ, 
ΨὶΪ, 12. 

Ὅρος, ταοη}]ὰ Οες. Χ, 3. 
᾿Ὄροφος, τἐξξι πη, Ἰδοιηᾶγ 850. ἵν, 38. 
Ὀρύτσω πὸ φυτὸν, ρῥ]απίατη ἀείοαϊο 

Οεο. χίχ, 2. 
Ὀρχέομαι, αἸ]ῖο 5. 11,1: σχήματα, 

Τα] πάο Θχρτ πιο εοὸβ ρεῆυβ ὅγ. 
Υ]ἱ» 5. 

᾿ορχηστοδιδάσκαλος, [αἸταπαϊ τρί οτ, 

Υ3 



401 σπόουεδην ἀοσεὶ 5. 1Ἰ, 15: ΙΧ, 
ΓᾺ 

᾿ρχησσρὶς, (ΑἸ τΑΙτΓΙΧ ὅν. ᾿ἴ9 1, 
Ὄρχος, [εγίαβ. ῬΕΓ 48ΠῚ ἴξχιπίις 

Ῥἰαηῖθ Οες. χχ, 3. 
Ὃς 2γο οὗπος ΒΥ. 1ἰϊ, το: ἵν; 57. δ. 

υοΐ, φυοά ατπει δα Ἰά ηυοά Οες. 
χν, 6. ἔστιν ἃ, ποηηυ} 8, πλυϊτα 
Οες. ἵν; 22. 

Ὅσιος, το]! βἸοπ 5», 1 τ᾽ αγα αὶ αυάίο- 
[ὰ5 Αξ. π|, 6. 

Ὅσον στάδιον, οἰτοῖϊες Παάϊαπι Δ5. 11, 
10. ὅσαπερ, [ὰπαυαπῃ Αξ,. νὶ; 6. ὅσα 
ας. τμῦ, Οεο. χὶ, 18. 

Ὄσστιον, Ἰεραπηεη, ες, ν]]], 9. 
Ὄσσρακον, τεῆὰ Οεο. ΧΙΧ,ν 14. 
Ὅταν, αυἱὰ ΗἸ. νἱ, 13. 14. 
“σι 2γο διότι, αἶα Οεο. νἱ» 15. : νἱϊ, 

8. Ἀξ. νἱϊ, 7. αὐυοά αιίπεῖ, εἰδρεε- 
σε ῥομιίωγ Οες. ν, 18 : 1.» 7. δ. οῥί, 
Οεο. ἱ, 17: ἰχν 18. 6. {μῥεγίαϊ. αιε- 
δεῖ, αΔΠὶ Θερ νι, ΥΣ  πένενες 
ΧΟ 20 5.2: 

Οὐ γὰρ μγ! ἱπίεγγοραἱϊορὶ ϑλφηδη- 
ἤΐαγε Οεδ: κι, Ζ2..τ. ΙΧ 2: 

Οὐδεροῦ, πα ΔῈ 50. ἵν» 30. 
Οὐδεὶς οὐκ, ΠΕΠῸ ΠΟῃ 5.0. ἵν. 9. οὐδὲν 

ἧττον πούτου ἕνεκενγ ΠΙΠΙΟ ΠΊΪΠῸ5 
ΗΙ. “ἢ. 

Οὔκουν, ποη ἰρίίατ Οδο. ᾿ἰ9 11. ΠΌ}]Ὸ 
πιοάο Οεο.], 9: 5... ἢ], 6. 

Οὐ μὴ δύνωνται, ΗΙ. Χῖν 1.5. ποί, 
Οὖν, ἰδίτατ, ἰπαυδτη, μέγα χοροί Ποτὲ 

ΠῚ, τὰ, 58 δ 5: 
Οὐρὰ, ροβτετηα ἀρτηϊ β Ρᾶγ5. ἐπ᾽ σὐ- 

φῥὰν, ἃ ἴοτξο. μη }. 1. κὶ φαΐ ἀρ πλεπ 
οἰδυάαηι δ. ᾿ς 2: 

Οὗτος εἰογαηίεν ῥομλμν ῥοιῇ ποῖον ῥγο- 
γίωπι Αξ. 1ῖ, 6. 27. ῥο ῥανγεεῖρι- 

μη Αξ. ἵν, 4.: ν, 1. 
Οὕτω, ἰὰπ|, ἰᾳπάεπι ὅγ. ἴχ, 3. Αξδ. 1ΐ, 

31. μγυλί γείῥοηο αἱεπίζ, ἴτα εχ {1- 
Ιγ0 Ὅεο. '», 9. οὕτω Ἰητε]]]ρ!ταῦ 
Οες. χνἢ!, 9. οὕσω δὲ, τὰπι νετο, 
νυϊ! ἀῤοάο Απ. 1ϊ, 31. οὕσω δὴ, 
ἰααας ΗἸ. 1, 4. 

᾿οφϑαλμοὸς ἀδ ῥτρίεπιϊα ἔεα ἱπίρεξεο- 
πὸ Οες. χιϊ, 20. οσαΐι5, αδ γαάτοῖ- 
ὁμς ῥίαπίαγμη Οες, χὶχ, το. ἐξ ὁ- 
φϑαλμῶν γενέσθαι, Εχ ΟΟὨ]}15 μμ Ε 
οσοηΐρεέϊα αθεῆς Ηἰ. νἱ, 13. 

᾿Οφρὺς, [ἀρετοι τῇ 5ϑ'γ. ν}]}, 3. 
Ὀκχεσὸς, σΔΠ8]15, αἰνεὰβ Οεο, χὶ; 17. 
Οχηρμώ, Οαττὰ5 Αξ. ἷν 28. 
ὍὌχιλος, ᾿Ἰπηρεγίῖα πιὰ! τταάο ΗΔ. 11, 3. 

τατθα Πουηϊ πα πὶ, οῤῥ- (ο!τὰἀο ΗἸ. 
γί, 4. παρέχειν ὄχλον, τηο]ε πὶ 
εὔε ὅ5γ. νυ], 4. 

᾿Οχυρὸς, τὰ πἰτὰ5, ταῖὰς Οεο, 1Χν» 3. 
Ὄψιμος, Γετοςῖπα5 Οδο. ΧΥ]Ι, 4- 
ὌΨις, ααἰρεξῖα5 Οες. Υἱϊϊ, το. μαλὴν 

ἸΝΌΕΧ ΘΕ ΖΟΙΤΑΤΙΒ 
έν 

ἔοττια Ρυϊοτα᾿ ες. νῖ, 16. 
᾿Ὄψον, φαϊοααϊὰ ῥδῃ1 δα άϊταγ, εαρησϑυ 

}ίζεες, οἰεγα Οες. ν, 3. ἀε Ἰερυτηϊ-, 
πα. Οες, νυ", 9. οοπάϊπιεηίασι 
5γ. ἵν, 7. ᾿ 

᾿οψοποιϊκὰ ὄργανω, ᾿τηβεαπιεηῖα ἀνθ 
αυϊηατίαᾳ Οεο. ἰχν 7. 

π. 

᾿Ιπάϑημια, φαἰαπηϊία5. ΗἸ. ν, τ. 3. δὺς 
σχερὲς, ΓΕ5 το] εῖα ΗΙ. 1, 36. 

"Παιὰν, σᾶττηθη ἐσινέκιον, αυοὰ ρατία 
νἱξχοτῖα ἴῃ μοηούθπι ΑΡΟΙ ἰδ οἅ- 
πεῦδης Αν. 117. 17. 

Παιανίξζω, ἩγΓΠαΠῚ σᾶπο ἱπ ποπο- 
τεσ Ὠεογαπὶ Ροήξ σοσῃδπι 80. ἵν, 
τ 

Παιγνιώδης, Ἰοσοία5, Ἰυάϊοταβ 5... 11, 
26. ; 

Παιδάρια μικρὰ, Ῥαετί ραγνὶ ΔΕ. ̓ ,.21. 
παίδευμα, ἀπ ο!ρ] μα Οες. νἱ!, 6. 
Παιδεύῳ σὸ προϑυμεῖσογοι συναύξειν σὸν 

εἶκον, Ἰπ]ϊοῖο Παάίαπι πᾶ πορί- 
σαπι τε πὶ [απ] ατέγα δυσεηαὶ ὑκαρ, 
Φ τν 

παιδιαὶ, ἢ οοῖΐ, οὐϊεξὶατοπε5 8Υ. ΓΝ δ 
Παιδικὰ, πὰ, ἀτπαῆιδ, ΡΌΘΙΓ ἀπηδίι5 

5γ. νἱ]ϊ, 16, χ6. 27. ΗἸ. νἱΐἝ, 6. 
165 ιηδίοτίθθ Οεο. ΧΙ, 14. πρώ- 
γματα Οες. ̓ΐ, 7. ἀφροδίσια, ἈΤΩΟΥ 
Ῥαοτογατη, οὐ. παιδικὰ πεκνοποιὼ, 

ἌΓΟΣ ΤΆ] ΘΓ τ, ΗΙ. ἵν, 29. παιδι- 
κοὶ λόγοι, Αξ. νἱ , 2. γ0. 

Παιδοσοιεῖσθλαι, ᾿ἰθετοβ ργοούεαγα Οδσ. 
ἵκ, 5. 

Πα δοτροφία, Ἰἰδετοτατη εἀποαίίο Οεσ. 
νι, 21 

Παΐξεσθαι πρὸς ἀλλ. Ἰιαάογε ἱπίεγ ἴ, 

ὅὲ “επεγε, ὃν. Χ, 2. 
Παῖς, Ρᾷετγ, γαϊίοηο αἰα! δ, 5γ. ἵν, 17. 

ἡ παῖς, Ῥα 6} 1 Οδο. 17.1.3. 50. 1ἴν 
22. παῖς, Πἰϊὰ5. Αξ. ν, 4. ρΡεαϊῆε- 
45 50. 511. παῖδα ἀποδείκνυρῖ 
σινώ, τοῦα τι ἱπηροτίξα πη αἰϊψασης 
οἴἴεπάο, ΔΕ. ἱ, 17. 

πάλαι, ἀυσάστῃ Οες. χνΠ]]ν το. 
Παλαίσαντες ζημίαις, ἀδτιηὶβ αϑεξὶϊ 

Θεο Ἐπ, 2. 
Πάλιν κατατιϑέναι» τεροπογε ὰο Ἰοςο 
Οες. ̓ἴχν 10. τυροσιέναι, τεαϊτα ΗΙ. 
ΠῚ, 2. 

πάμσαν, ΟἸΠΠῖΠΟ Αξ.. Χ, 4 
πάμφορος, ἴετι}}15 Οεσ. Χχ, 23. 
Παγκράτιον, μιν δυταηΐοιιβ ᾿διαπὶ 

εἰ Ρυρί!αταπλ ὈοΙπργεμεπάεξῃβ ὅγυ. 
᾿ ῶν 

Πάνδημος, ψυ]ρῖναρ ας ὅ5γ. νἱ], 9. 
πανήγυρις, σοηνεηα5. ΡΌὈ]σα5, Ὁδὶ 

τηᾶρηᾶ Ποπιϊηαπιὶ εξ οΕἸεὈτ(59 
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ΖΕ ΝΙΑΝΤΙΡ, 

αυδῖες ν, ο. ΤῪἀδγαπὲ ᾿αἀϊ Οτθοοο- 
Τα ἰ]επηηε5 ΗΠ. 9, 11 : Χὶ, 5. 
οοπνδηΐαβ ΠΟΠΎΪ ΠῚ ἐῤἼαά, 10. 

Πανταχῇ, αρίαας ΗἹ. ἰἱ, 8. 
Παντελῶς, ΟἸΠΠίηΟ 80. ἵν, 61. 
Ππάντοϑεν, οἰτουτηοίγοα ΗἸ. νἱ, 8. 
παντοῖος, ναΥΪὰ5 Οὐο, 11], 2. 
Πάντοσε, ἱπ Οπληΐα σΟΓΡΟΙΪ5 πη ΠῚ Γᾶ, 

Δι6..1}, 1.3». 
Πασπαὶ, Ρᾶρξὲ ! ἐπέεγγεξῖο ααηηῖτ αλ 5, 

5γ. ν, 10. 
Τεαφὰ 1) σ. σε. παρώ σίνος ἀνύτειν πολ- 

λὰ, τηυ]ία πὶ εβῆσετα ἀραά αἱ. ΟἽ. 
ΧΙ, 9. 2) 6. ἀσο. Ἰαχῖα ὅγ: 1, 8. 
Οεσ. ΧῖΧ» 13. παρὰ γῆν, ῬτΟρε ἴετ- 
Ταπὶ Οεο. χυὶϊ!, 2. παρὰ τοὺς ἄλ- 
λους, ῬΙΘΕΙΕΓ Οεοίεγοβ, ρΙὰ5. αυδηὶ 
411 ΑΕ. ν, 3. τταρὰ πάντα, Ῥτδοῖεγ 
ἴδ οτηπία Οεο. νἱϊῖ, 12. δόξαν, 
ῬΙδΕΙΕΓ ΟΡΙ ΠΙΟΠΕ ΠῚ, Εχ ᾿πΡΤΟΥ Ὁ 
ἌΡ. 1ἰν.3. φύσιν, σοπίτα παιατα ΠῚ 
ΗΙ. 1, 22. παρά «τι ποιξῖν, σοηῖτα 
αἰϊψαϊὰ ἕδσεγο, [εσυ5 ἔδσοτὸ ἡ Δ ΠῚ 
Οεο. νἱϊ, 31. παρὰ πότον, πίει ὈΪ- 
Ὀεηάαπι, ἱπ σοηνῖνίο ὅυ. νἱϊϊ, 41. 
παρὰ στάδια διακόσια, μετ Πιαάϊα ἀὰ- 
φεηΐ Οες. χΧΧ, 18. 

παράδειγμα, εἐχεπΊρίαπι ΠΠ. νἱ]], 2. 
ἈΡ. Χ, 2. 

Παράδεισος, ἐρήενῥγείε (ΟΟἱσογοιιθ, ἈΘΕΥ 
σοηΐερίαβ Οες. ἱν; 13. 14. 20. 

Παραδίδωμι, νεπάο Οεο. χχ, 28. 
Ἱταραινέω, ἀἀτηοπεο Οεο. Χχ, 22. 
Παραιροῦμαί τινος, Δαΐετο δἰϊσαὶ 8γ. ἵν, 

49. 
Ππαρακαλέω, τεααΐτο, ἀεῆάετο Οες. 

1Χ, 3. δἰ πογίου Οεο. 11], 7. εἰς λυ- 
πηρὰ, δὰ οοϊείατετα {ΠῚ τ|ὲ8 αάνο- 
φᾶτε Οεα. ἰΧ) 12. 

Παρακαταϑήκη, Ῥίσπαβ, 
Αξ. ἵν, 4. 

Ππαρακατατίϑεσθαι, ΔἸΙΟαἱ Δ] ααϊὰ ἀε- 
Ροἤεαπι {γα άθγα ὅ'υ. νυ], 36. ΗἸ. 1» 
12. 

Ἰπαρακελεύομεαΐ τινι, ΠΟΠοτίαηάο εχοῖΐο 
αἰίααεπι Οεο. ν, τό. 

Ππαρωακμάζω, ἀεβοτείοο, τηδγοθῖοο 5.0. 
ἵν» 17: νἱϊ!» 14. ὲ 

Ἰαραλαμβάνω, (αἰοϊρίο, τεάϊπηο Οες, 
ἴ,ν.. 

Τιαραμυϑέομαι, ΘΟΠίΌΪοΟΥ 5ζ. 1, τό. 
Παραρμυϑία, δα οτίατίο Αξ. ν, 3. 
Παρασπλὴξ, νείδη8, τηθηΐδ οαρίὰβ 

Οὐδδι τ νῷ, 
Παραπλησίως, Θοἄετα ἔεγα πιοάο Οδο.: 

11). 4. ποί. 
Παρωσποιεῖν 50. ΥἹ]1, 17. ποῖ, ᾿τηπλὰ- 

ἴατα. ͵ 
παρασκευάξω, ηβίταο, αὐπεΐαλοϊο Οεο. 

ν. τῷ. πεινῆν, ἈΒΈΓΟ ἴδτηεπι, ἴδοϊο 
ἂς 4ἱ9 ἱπορία νἱξζαβ ἰδθοτεὶ Οςεο. 

ἀεροῆεαπα 

9.2. 

Ϊ, 8. [ὰςῖο ΗἸ. ν, 4. παρασκευάζο- 
αι, τὴξβ οτῆο Οεο. χ, 8. 

Παρασκευάσματα, ἀρρατγαία5, ἱπῆτγα- 
Ση θη, Οες. χὶ; 19. 

Παρωσπευὴ, οἶθα5. ραγαίας ΗἹ. ἱ, 20. 
21. ἡ παράσκ. βασιλέως, τερὶς. Ῥεΐ- 
ἄτα τη ἀρρᾶτγαῖαβ, οορίϑε οοδέϊο Αξβ. 
Τ3: 

Παράσπονδος, οοπίγα ἕο α5 ΑΚ. {Π|, 5. 
παραστὰς, ροτσας ΗἸ. χὶ, 2. ποῖ, 
Παρατάτσω, δοῖεπῃ ἱπῖταο ΑΕ. 1,15. 

παρατάτσοραι, 1. ἈΒ'. 11, 24. εἰς τὸν 
ἀγῶνα, ἴῃ εδάετη δοὶβ σοϊΐοοοῦ ὃγυ. 
ὙΠ], 34. ἀλλήλοις, αἰτίτηααε δοϊεπὶ 
ἰπᾶτασγα ἂρ. ᾿ἷ, 3. 

Παρατίϑημι δεῖσνον, ΘΟ ὩΔΠῚ ΔΡΡΟΠΟ 
ΗΙ. 1,17. παρατίϑεμαι, ταῖϊ ἃρ- 
Ροπὶ ἸυὉεο 1. 19. 20. 

Παρατρέπομαι, ἃ [δτιῆοπα σορίο αα 

αἰΐαπη ἀἰργοάϊογ Οεο. ΧΙ, 17. 
Παραχιωρέω ὅδων, νἱᾶ ἀεοδάο ΗΙ, νἱΐ, 

Ζ' 
Πάρειμι, παρῆν, Ἰἰσεῦαὶ ΛΕ. 11, 14. 

σ΄αρὸν, ΟΠ ἰΐσετεῖ ΑΕ. 1, 36. 
Παρείρω, Ἰηταη]ϊοῖο, ἱπίογίεσο ὅΥ. νἱν 

ΕΥ 
Παρέρχομαι, ἴῃ σοπίρεξξαπι ρΡτοᾶδο; 

αὦ Ανϊαάπειι αρεπαα»η, 5. ἸΧν, 3. 
Παρέχω εἰ παρέχομαι, ἐχὨϊΪθεο, ῥγϑ- 

Ῥεο, ρτϑοῆο Οεο. ἵν, 7. εἴο. ἵπιστον 
ΑΒ. 1» 24. ποί. 

Παρίστημι, τηαπξεο ἀεπιοπῆτο, ρεῖ- 
[αδάδο Οεα. χἰϊϊ, 1. ἠαΐδηι “αϊεὶ ἐμ- 
ποιίξίω Οες. χν, 1. παρίστασθαι, 'Δἀ- 
εἢξ, ὀρετὴ ἔσσγε Αξ. νἱῖ, 3. 

Ταροινία, ᾿πΠ] ατῖα ἰπῖεγ Ροσ]α ὅγ. νῖν 
1 

Παρορμάω, ἱποῖϊίο Οεσ. ν, 7. 
Παῤῥησιάζομαι, ᾿ἰθετα Ιοσαοῦ, ΨΟΓΙΠι 

Ἰθεσγε ργοβίεογ Αξβ.. χὶν 5. 
Πᾶς. τῷ παντὶ, οτηπίπο Αβ, 1ἴ, 24, 

πλεῖον ἔχειν δά. ποΐ- 
Πασσυδὶ, τοῖῖ5 ν᾽ 5. ΑΕ. 11, 19. 
Παστάδες, αἱ ΗΪ. χὶ, 2. ποῖ. 
Ππώσχω εὖ, Ὀεπεβοὶϊ5 αβῇοῖογ, Οςεα. 

χῖν, 8, ΑΡ, ἵν» 1. 4- ῬΓΘΕΤΏΪΟ ΟΥΠΟΥ 
Οεα. ΧΙ, 6. γῆ εὖ πάσχουσα, ἴεττα 
ἀϊΠρεπιέγ ου]ῖα Οεο. χχ, 14. 

Πατέω, σοπουϊοο, σοηΐετο Οεο, χΥ , 

πλοὴς δ οδήϊπιο ῥγίποῖρε, Ἀπ. 1, 38. 
Πατρόϑεν, ποτηΐπα ρΡδίτβ δαάϊτο Οεο. 

115,9. 
Παύω τῆς ἀρχῆς, δὉ ἱπιρετίο γεσῆονεο 

Οες. ἵν; 7. 
πάχνη, Ργαΐηα Θες. ν,, 18. ᾿ 
Ππαχύνω, οταβατη, ρίπεαθεπι τοάάο 

Οδο. χὶἱ, 20. 8γ. 11, 17. 
παχὺς, ΡΙΠσ 5, ἀφ Ἴεγγα, Οεα. χν]]ν 

8. παχέα ἱμάσπια, νεὶτηδηΐα οτγαί- 
[4 εἴ Ρίηραῖα ρεῖατς ἐῤιη, 3. Ὶ 
Υ4 
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Πεδίον, σατάρυβ Αξ. ἵν 15. 
πεζῇ, σαπὶ ρεα! 15, οῤῥ. σὺν ἵσσω, 

Οες. ν, 5. ἔειτα, οῤῥ. κατὰ ϑάλασ- 
σῶν, τΏΔτΙ ]Ι. νυ}, 9. 

Πεζὸν, Ἔχογοῖτα5 ρεάεβτις Ακ. ἱ, 1. 
Ἰπειθαρχία, ΟὈεαϊεητία ἱπηρεγδίοτὶ ρτε- 

ἥαπάα Ακ. 1, 27. 
Τπενάω φτοῦ ἐπαίνου, ἰλάὶς ναϊάς ἔχ τὰ 

ουρίάμ5 Οες, χἰϊ!, 9. χρημάτων, ἀϊ- 
ν᾽ Παγαγῃ συριάϊιαῖς ἤαστο 850. ἱν, 
36. 

Ἱτέραν λαμβάνω, 
Οες. νἹ}}, 21. 

Ἱειράω, Ῥε]Ἰοῖο δὰ ἀτήογεπὶ ( το πὶ 
ψεπεγεᾶπὶ ΗἹ. Χὶρ 11. πειραομαιν 
Ῥειοα! πὶ τοὶ ἔδοϊο 5.0. ἵν, 7. πε- 
σπειραρεένος Εχρεγίυβ, 6. δε, ΗΙ.},, 

2. ἐχρετίεπάο ΗἸϊ. 11, 6. 
Ππελαγίζῳ, ἴῃ [τὸ πᾶνίκο Οεο. χχὶ, 

3. 
Πελταστὴς, Ρεϊταδ, ςεἰγαίαβ, τη }} 65 

Ἰενὶβ διιηδίατε ρεῖα ἱπγαξιυ5 
Οες. νἱἷϊ, 6. Αξ. ἵν 25. σελφαστι- 
χώτατα, αἵ οσεῖγαιί ρτρ απ ταὶ 
Οεξ, Χ ΧΙ, 7. 

ΤΙελ τοφόρος ά. χά, πελτασσὴς, Ἀξ;. 11] 

Ῥεγσαϊατα. ἔδοῖο 

Πενϑημισόδιον, ἀὰο ρεάεβ οὰπὶ ἀϊπι]- 
ἄϊο Οες. χῖχ, 3. οὐ ἀεὲ λας ζονσια 
ἰοψμομάῖι (αψαμόοπ, αὐ Τλεοῤῆν. περὶ 
ἀπονοίας Ὁ. 191. 

ἸΠένομαι, ῬΑΌΡΕΓ ἔχηι Οες, ἰΐ, 2. Πέ- 
νής7) ῬΑΌΡΕΓ Οες. Χὶνς 3. 

Πεσαίνω, τηδίυτο, δὰ πηδίυταΐοπ 
Ρεγνεηῖο Οεο. χῖχ, 19. 

Πέσων, τηδίυΓι5 1ῤ14. 
ἹΠεραίνω, ΡέτᾶβΟ Η. ἱσ, 5. 
Πέρας. ἐκ περάσων γῆς» ΔῸ ΕΧΙΓΕΓΩΟ 

τεγγάτατη δ. ᾿'Χν 4. 
Περάω, ττα)ϊοῖο Οεο. χΧν 27. 
Περί" ἡ περὶ τὰς τιμὰς εὐφροσύνη, ΟὉ- 

Ἰεξζατίο φυθ ρεγοὶ ρίαν εχ Ποποτῖῖ- 
Ὁ ΗἸ. νἱῖϊ, 4. 

Περιάπσω, σοτηρᾶτο, δοησῖγο ΗἸ. χὶ» 
13. 

ἠπρβάλλ. ἰδόνσες περιβεβληκότας ἀλ- 
λήλους, συ εο5 ἴε ἰηνίοεσῃ 8π|- 
Ρἰεξϊεηῖεβ ΑΚ ταυτυῖϊς ΔΠΊρΙεσὶ θὰ 5 
Ὠξογεπῖεβ νἹάετεηῖ ϑ0. ἰχ, 7- 

Τιερίβλεσσος, Ἰπῆοη 5, ἰπ ἀαετῇ οΟυ]] 
ςοπνετῆ ἴμης 50. ν]}}, 38. 

Τεριβλέπω, ΟὈΐετνο ΗἸ. νἱΪ, 2. 
Τεριδινέομαι, ΟἸΤΟυτηάΡΟΙ, ἴῃ ΟΥΌΕΠῚ 

οἰγσαγηνοῖνοσ 5ζ0. νἱ]» 3. 
Ττερέειμει, ( ρετο, ρτεῆο ἂρ. ν, 2. 
Ἰπεριελαύνω τὰς κύλικας, Οἰτουπιαρο 

Ῥοςυΐα, ἅ. ε. οτεῦτο ἰῇ οὔθετα ὈΪΌΟ 
5... 11». 27- 

Τχεριέπω σημαῖς, Ῥτοίδαιοῦ Ποποσῖθ5 
5γ. υἱῖϊ, 38. περιέπομαι, 1ό. 23. 

ΧΙεριέρχομαι, ΟΌεΟ, οἰτομταεο Οες. νἱ» 

ΙΝΡΕΧ ΘΕΖΞΟΙΤΑΤΙΘ 

13. Αξ. ἦχ, 3. ἕως οἱ λόγοι δγεριξλ- 
ϑώωσι 5γ. ἵν, 20... ἄοπεο {ουσΕ5 
ἮΙ Ρεῦ νὶςεβ ἃ ἤηρι}}5 ἀϊξεὶ ἐποτίης 
ςοποϊαῇ. ΐ 

Ἱεριξχίομιι, ΟἿ ΒΟΥ, Οἰτουτηνεηίοῦ Ἀξ. 
τι, 24. 

Περιΐ δεῖν, ΟΘοπίετάπεῖα ὅγυ. ἵν, 23. 
Τεριμείχιησος, Οα}}15 σοπίεαυοπαϊ σαὰ- 

(ἃ ρυρπαίυτ 80. 1], 9. 
Περίμεσσος, απάΐααθ ρΡἰεηυβ,, τείεγιιβ 

5γ. 1711. 
Περίοδος τὼν λόγων ἀπετελέσθη, εἰ ἢς 

οτοὶβ {ΠῸ ἐετησηυτη οοηΐεξϊυβ εἰ 
85γ. ἷν; 66. , 

Ἱεριοικίδες πόλεις, οἰ ν᾿ [Δίε5 ϑρατίθ νἱ- 
οἶδα εἴ ἱπηρετῖο ϑρδιίᾷποταπι [αὉ- 
ἡεέϊξ Αξ. ἰἰν 24. 

Περιουσία, δουπάδηκίια τούὰτη Οδσ. ἵν 

4: ἴἰνφ το. περιουσίαν ποιεῖν, τετη ἴά- 
τα] ϊατεῖὶ ἀυρεγε Οες. χὶ, 13. αὐχ- 
μηρός σις καὶ ἀπὸ παντὸς περιουσίαν 

ποιούμενος Ρἰαῖο ΕδρΡ. νἱϊ!,. Ρ. 204. 
Περίπατος, ἀεξατηθυϊαῖίο Οςο. Χν, 10: 

ΧΙ» 14. 15. 5. ΙΧ; 1: 
Περιπετάννυμι, εχίεβάο Οες, χἰχ, 18. 
Περιπέτσω. ἡδοναῖς τσεριπεπεμμέναι λύ- 

σαι Οεο. ἷ, 20. οδιςεέϊεθ, νεϊαίξ. 
7ιοΥ. 

Περιπλέκω, ετᾶῖ Οες. ἵ, 20. δ] πὰπο 
περιπσέττω. 

Περιποιέω, φορίατηι εβῆοῖο Οες, ἰϊ, 1ο. 
ΙῈπὶ ἄυβθο, (71. τυεριουσίων τοοιῶ, 
Οες. Χὶ;, 10. 

Περιστρατοπεδεύομαι, ἐχογοῖῖα εἴ οἅ- 
ἢτὶς οἴηρο Αξ. ἱ, 32. πο. 

Περισρέχειν, ἴῃ ΒΥΓαΠῚ ουἕτεγα Οεο, 
ΧΙ, 8. 

Περισσεύω, αϑυπᾶο, ἀρεπατα Οεο. 
Υἱ!, 36. τὰ «φερισσεύοντα τῆς δασέ- 
νης 5γ. ἵν» 35. 

Περισαός. περιττὰ σῶν ἱκωνῶν, Ρίατα 

4υδηη (ατ|5 εἰ ΗἸ. 1, 19. 
πῇ, υο ρδέϊο ΗἸ, ἱ, 2. 
Πηδάω, (αἴῖο, (αἰ ϊο Οες. νν 8. 
᾿ηλὸς, Ἰαζατη, σοεηυτῃ Οεο. ΧΥὶ» ΣΟ τ 

ἀχ, χα ὙΜν 
Πιέζομαι, 50. ἵν 11. 1 Οποτε βΈΠΊα- 

τὰ εἰ ἀεῆοσεγε. Νοχ σοσχηῖςῖϑ Το! ε- 
τἷἰβ ἀς {ετνὶβ ρει ξηιυῖβ (αγοῖ πᾶ5 
Ροτιδητίθυ5, ἀοςεπίς (αίαυθ. δά 
ΤΒεορῆτ. ΟΒᾶγ. ἰχν 1 : Χὶρ» 4. εἰ δὰ 
Αιἰεπϑοαμ Ρ. 888. 

ΤΠ ϑανὸς, οὈίξαυεπς Οες, χἰϊῖ, 9. 
Πίϑος, ἀο! πὶ Θεο. νἱϊ, 40. 
Πίνω, Ὀῖθο, ἐξ ῥίαπιϊς, μα α« ῥίμυϊα 

ἐγυιραπίμν, 5 Υ. 11) 25. 
Πίστω, ςαάο, Ρεῖεὸ Αξ. ἷν 32. 
Πιστεύω, ΑἸϊου]5 Πάεϊ οογαγηϊο ὅ5γ. 

Ψ1]1» 36. 
Πιστὸς, ηυἱ βάεπι ἀδίαται ἔεγναί Αξ. 

1 γ 6. σινὶ γίνομαι, Βάςπι εἰ δυξῖο- 
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εἰζδίαπι παποϊοοῦ ἀρὰ 4]. 50. ἵν, 
31. 

Πιστῶς παρεῖναι, Βἀ ΕΠ Πτετ ῥγοῖῖο επὲ 
Ἀξ. νὶ, 4. πιστῶς ἔχειν πρός τινα, 
Βάεπι πάθετα αἰϊοαὶ Ηἰ. ἵν, 2. 

πλάγιος, ΟὈἸ Θὰ Οες. χὶ, 17. πλα- 
γίους ἔχειν ἵππους, Ξη05 Θοη νετίετα 
Ὁ. π᾿ ΑΒ. 1", 3. 

λαΐσιον, ἀδτπεη ηαδάτγαϊατη (εὰ οὔ- 
Ἰοπραπῃ ἈΡ. ἰΐ, 2. 

Ἰλαστικὸς, Βηρεπάϊ μετα 50. ἵν, 
21. 

Τλαστὸς, βέϊας, Δαυ]τετηὰ5. Αξ. ἷν 
38. 

τιλάτος, Ἰατταἀο Οες. χῖχ, 2. 
πλατὺ, σατηρα5, οῤῥ. Ἰοοῖβ ἀηραβὶς 

εἰ Γἀρεγουῖθα5, Αξ. ἴἰ, 24. 
Τιλέϑρον, ἸΠΡΈΓΟΠΊ, ἡπεηίεγα ἀρνὶ σόη- 

ἐμπὶ ῥεάμηι Ἀφ. ἢ, το. οὔ, Ῥενίχζοη. 
«ὦ “Εἰϊαπ. Κῇ. Η. υἱ, ι- 3. 

Πλεκσὸς, ἰηϊοτία5, ἱπιρίεαχυς Οες. 
νιν 12. 

Τιλέον ἔχειν διὰ, ΕΧΟΕΙ]ετε, τε] ἰουὶ εξ 
σοπαϊτίοηε Οες. χὶν, 9. Τα ρετίογετα 
εξ Αρ. 1» 24. ρὶυβ παῦειε Δξ. 
ἐνῳ Ὁ: 

Τιλεονεκτέω, Ἔχοε]]ο, ρῥτϑῆο Οες. νἱΐ» 
26. Ηἰ. νἱ]], 1. Ἡ 

Πλεονέκτης, ἀνϊάυ5. 4] Ἰεηθε ρεοιηὶ 
Ῥετγ πείαβ παθεηάξ Οες. χὶν, 8. 

ΣΙλεονεξία, Ἰπ]ατῖα Ηἱ. ν1}], το. 
Τιλῆθϑος, Ῥοραΐϊαβ, ἱπηροτῖτα σαυ]τα- 

ἘΠΟΌΒΙΙΣ 17 τι τσ, τὶ 
τιλὴν, ῥγθείθσ, μεφ. πιογαῖσαί, Ἠ]. 1, 18. 
τε 101 Ατῇ. Οοἀά. τσλὴν οὐχὶ Πα- 
Ὀεηῖ. 

Ἰιλησμονὴ, (Αἰείας Δρ. ν, 1. 
ΤΙλουσηρὸν ἔργον, ταῖϊο ἀϊν! {145 ραταη αὶ 

Ωεο. 11}, 10. 
Φελοῦτος ἐν τῇ ψυχῇ, δηϊγαὶ ορεϑ, δηἰ- 

τῆῦϑ ρϑυοὶβ σοπίεηταβ 50. ἵν, 4.3. 
Πνεῦμα, ἄτα παν εο. ν; 9. 
ταν γμὸς, (αΒοσαίο Οεοσ. αν], 12. 
Πόω, μετῦδ Οεο. χνΐ, 11. 
Ποδιαῖος, τηεη!ἀτάτῃ (( Γραϊαπὶ απίας 

Ρεάϊ5 παῦεηβ Οδβο. χὶχ» 4. 
Τοϑεινὸς, φὰὶ ἀεΠάεταίουγ 85. 11, 4. 
ττοϑὲν, αἰϊσα ηάς 5... ἵν» 33- 
Ἰποϑέω, ἀεῆάετο Οεο. νἱῖϊ, το. ΗἸ, 
ΠΣ Ζ. 
ΤΠδι, αἰίααο ΑΚ. ἷ, 21- 
Ἰποιξω κακόν τι ἐμαυτὸν, ταὶ ἢΪ ̓ρῇ πα]α 

ἔδοεϊο ΗἹ. ἴ, 33. σοιῶ ἐπιγιγνώσκοντα 
σινας φετίϊοτετα αἰἰαυεγα ἔδοϊο Οες. 

ἾΧ, 12. ϑεμιτὸν ποιῶ, ἴα5 εἶξε νο]ὸ 
Οευο. χὶ, 8. εὖ ποιῶ σινα, Ὀεπεδοῖο 
ἰηοῖο αἰϊαυετα Οεοα. νἱϊ, 41. ποιεῖν 
ἀπιε ἐσιμε Οες. ΧΡ, 6. ποιοῦμαι 
φωνὴν ῥγο φωνέω, νοσετὴ εὐο 5Υ. ἰ» 
20. βίον ἀπὸ, νἱξῖαπλ ΤῊ] ΠῚ 4ΌΘΟΓΟ 
ἐσ. Οες. νυ, 11. τὴν τωμίων, ΤΩ] ΠΣ 
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εἰΐξο Ῥγοσπατη δάτῃ Οεα. ἰχ, 11. νὅ- 
μον, Ἰεξεπὶ δποῖο δε ἐϊδεγὶς ονυϊίαί- 
ὁμς, Ηἰ. ἵν, 4. ποιεῖσθαι ἑαυτοῦ σι, 

ΔῸϊΪ αἰϊφαϊά τἀπαυᾶπὶ Τὰ ππὶ νἱπάϊ- 
οᾶτα ΑΕ. ἷν» 33. 

ἸΠοίκιλμα, φΡἰξιαγα, νεὶ 114 ογπαπτιθῦ.- 
ἰᾷ οοἰοτγίδιι5 ναγῖς ἀϊβίηξια Οες. 
ΣΧ) 2: ᾿ 

Τποικιλώτατον τῆς γεωργίας, φαοά ῥτο- 
Ρίεγ νατγιεϊαίεπη ἴῃ ἀρτὶ συλίαγα αἰξ- 
ἬοΙ]ες νἱάδτατγ Οες. κυΐ, 1. ποικίλη 
σέχνην» ἅἃτ5 νατῖα εἴ τηυϊτρὶεχ Οες, 
ΧΥΙΪ, 7. 

Πολέμαρχος, ῥῬτοοξεξει5 πλοῦτος 80. [.ἃ- 
σεἀφτποηΐος. Αρ. ἰΐ, 16. 

Ππολεῤέω πόλεμον, ὈΕΙ πὶ βοτο Ηἰ. Ϊ, 
8 

Πολεμία, (5. γῆ (᾿ χώρα, ἀρεῖ ΒοΙΙΠ ς 
Ὅεξσ, Χχ, γ. ἘΠΛΙΣ 8 ὃ. 

Τολέμιος, Ἰηϊπιίσιι5, ορ,. φίλος, Οεο, 
Χὶ, 25: 

πολεμιστήριος ἵππος, εΕηὰτς Ὁ] ]ΠἸσοίας, 
δὰ ὈεΙ]ὰπὶ πιαχίπηθ ἰάοπειιβ ἀξ- 
ἐπ, Ὁ. 

ἹἸπολιορκέω, ΟὈΠάϊοπε οἷπρο ΑΕ, 11, 26. 
Πολιορκία, ΟὈΠάϊο, λύειν ΑΕ. 11, 26. 
Ἰπελιτεύεσϑαι ὁμοονόως, σοποοτγάϊαπη οο0- 

Ἰεγθ, ὧδ οἰνιύμς, Ἀδ.. 1, 37. 
πολιτείαν κινεῖν, Τοττηᾶτῃ οἰν ταἰἰ5 ται - 
τα ἐῤίά. 

Ἰτολιτικὸν κάναθρον, νυΐρατο, 40 συτ- 
Τὰ νΌΪρο οἶνεβ υἱεθαπίαγ 8. νἱ]ἱν, 
υ. 

πολλαπλάσιοι, ταῦϊτο ρῥυτεβ Ηἰ. ἷ, 
13: νἱ}, 7. πολλαπλάσια, ταῦτα 
τηοάϊς ΗἸ. 1, 8. (εααεηῖε ἢ Ηἰ. 1, 
13. 

Πύλος Οες. χΥν], 8. ποί. 
πολύς, πολὺ μάλιστα, ἰοηρα τηαχῖπια 

ΗΙ. ἴ, )χ8. πολὺ ἥκιστα, ἀπάτη τηϊ- 
Ὠἶπηα 26. 30, πολὺ διαφερόντως, ἴπ- 
ῬΙΙΠΊΪ5 26. 29. Ἰπολλοὶ, Ποπγΐπε5 ἀξ 
φίεθε Οεο. χὶ, 11. 21. πολλὰ, ΥᾺ]- 
46 0 Το. 

Πολυεταινότατος, [ἀτηπιὶϊ ἰαυάϊδας 
οτηδῖαβ ΑΡ.. νἱ» 8. αδὶ Οοά. ---- ἐπιαΐ- 
γεΤος.. 710Υν 

Πολυεραστότατος, ΤΑΑΧΙ ΠΊΕ ἀπγαῖα ῤ. 
Ππολυφορία, ἴετι! τ85 Οες. χὶχ, 19. 
Πολυχρηματία, ἀϊνιτῖδε 5γ. ἷν, 42. 
πονηρία, ἱτηρτο τας Οεα. ἱ, 19. 
Πονηροὶ δεσπόται, Πετὶ το] εΕὶ εἰ δτα- 

νεϑ 1ὁ. 
Πορεία, ἴϊεγ Αξ. ἷ5 τό. 
Πορεύομαι σφοδρῶς, [ετῖπο Οες, ν, 4. 
Ππορϑέω, ναϊο ΑΒ. ἰ, 20. 
Πορίξω, ρτεεῦθο Οεςο. ἰϊ, 8. πορίζομαι, 

ΟΟτΡᾶΓΟ τΠὶ Οες. νὶ, 8 : χὶ, το: 
ΧΧ, 1. πορίζεται, [λοι] 85 σοπσεαὶ- 
ἴὰγ Οες. νἱΐ, 19. 

Πορφυρὶς, γε ρΡαγρατεα Οες, κ, 3. 



330 

Ἰποσέρως, αΐΟ τηοᾶο Οεο. Χ, 3. 5. ὃν. 
νἱϊ!, 36. 

Ἰτοτίζω, ἱττῖσο, ἐδ ῥίμνια, ὅγ. 11, 25. 
που, αἰΐᾳαο ἰοοο ὅγυ. ἵν; 7. 
πράγματα ἔχειν, ΤΟ] ΘΙΕΠ15 ΔΒΠ]οὶ, Ρα- 

ὨΪΠ Οδο. χἰϊν. .7. Βαῦοτα ΠΕΡΟΙΙ 
τααϊτατα Οεο. χὶ; 9. 

Πραγματεύομαι, περοιῖία βοτο, οσοα- 
Ῥογίῃ αἰϊψιὰ τα ΗΙ. νἱῖϊ, ὃ. ΠΟ] ΪΟΥ 
Οεο. χ, 9. ΑΚ. ἰΧ» 3: 

Τράσπσω εἰρήνην, Ῥ ΘΠ τοσ ΠΟΙ ]ο ἈΡ,, 
1,11. ἀγαθόν σι τινῶς Ὀδπαίδοϊο 8}}- 
οαἱϊ Οεο. χὶϊ, 7. εὖ πράττω, τευ 5 
[εουπάϊς αἴοτ Οεο. χὶ; ὃ. ὅ5:υ. ἵν, 
52. πράσσω ῥ'ο εἰσπράτσω, οχῖθο 
ΗΙ. νι, 9- ὁμοίως, εδάδπι ἔογίαηᾶ 
ὍΓΟΥ Θεοῦ, παν τὸ 

Ἱπραὺς; τιδπίπαεία5 Οεο. χν, 4. σρῷ- 
εἴω φωνὴ, νοχΧ ἰεη]5, Τα π}}Πἃ 5γ. 
νἱ, 3. 

Πρέμνον, Οεο. Χὶχ, 13. 1. 
Πρέπειν, ἄξοοτα, 4}. κόσμον ““ὠρέχειν, 

Δρ. ἀχᾶς 
Πρεπώδης, ἀξοοΙαβ, ἀϊρηαβ Οες. ν, 

1ο. 
Ἰρεσβεύεσϑαι, Ἰεσαῖο, Πηϊτῖοτε Αξ,, ἰϊ;, 

21. ἰεραίος πη Αξ. 1,35. 
Πρὶν, ῥτϊα!αθατη, μεφ. ἐπάῖο. Οες. νἱ!, 

7. οὐ πρόσϑεν πρὶν ἢγ ΠΟΠ Ρτίμ5 
αὐᾷπὴ Ἀξ. 11, 4. 

Πρὸ τοῦ στρωτοσέδου, Δπ|6 οαἴγα, ΡΓῸ 
οαἢτί5 Οξο. χχ, 8. 

ΤΙροωγορεύω τὸ μέλλον, [ατατὰ ΡγδδαϊοΟ, 
αἷδ αιῤμς, 5... ἵν, δ. 

Προαγωγεύω, ρῬετάυςσο;, Δ] ΠΟὰ}ὰ5. Ρυάϊ- 
οἰτίαπι ρχιοβίταο ὅζυ. ν, 63. 

Τιροωγωγεία, Ἰεηοοϊηϊα πη, Ρογάἀαξειο 
ἐὁ. 62. 

Προωαγωγὸς, ἰετο ἐὁ. 65. 
προβαίνω, Ῥτοσεάο, ἰεπίε εἰ ου πὶ ρτὰ- 

νἱταῖς 8|1η84 ργοάεο Λξ. νὶ, 7. 
Προβάλλω, φτο]ϊοίο, ἀε γεδμς, φμῶ 

αὐίγμο μίϊο ογαϊπε εἰ σφώ γογιμῖίο 
ῥγογίοϊμηίμνῳ (ΕΟ. ἢ], 3. 

Πρόβασα, ρΡεοοτὰ, ἃ ηἰ πη] ϊα ἀουλε!οὰ 
αυξ8 Ραίσαπταγ Οδο. δὶ, ταν, ὅ. 

Προβατευτικὴ τέχνη, ἃτ5 ῬΡεσυάτία Οεο. 
νυ νυ ᾿ 

Προειπεῖν, Ῥτοροίρεγε Αβ. 1», 18. σόλες- 
(ον, ὈΘΙ]ὰ πὶ ἱπάϊοο Αξ. ἰ, 13. 

Προεργάζομαι, ἀηῖα ΕΧογοθο πον] ε πὶ 
δο, Χικ..3. 

Προξρητομαι οὕσω πόῤῥω φυλακῆς, 60 
Ρτοργεάϊογ ἴῃ οὐέοάϊα, δάδο ρμτο- 
{ρὶοῖο ουζοάϊα ΗἸ. ἵν, 4. 

Τροϑυμέομωι, ἀρρεῖο, ορεγάτῃ ἀο Αξ. 
ἡ, τ. 

Πρόϑυμος, τεπαυ5, αἰδοεγ Οδο. ΧΧΙ» 
1ο. 

προϑύμως, ἀΠΠρςοηΐογ, ππαάϊοίς, Πθεη- 
τοῦ Οεςο. 11,14. 5.γ..»,13. ΔΕ. ἷ» 24. 

ΙΝΘΕΧ ΟΕΖΟΙΤΑΤῚΙΘ 

Τεροΐεμιαι, ΔἸτετὶ ἐγαάο Αρ,. 1, 18. 
Προϊέναι. προϊόντος σοῦ χρόνου, τε ρο-. 

τὶβ. Ρτοργεῆα Οδο. ἱ, 20. σπροιούσης 
τῆς ἡλικίας, ἰἸηρτανείοοητϊε [εποξϊαϊε 
Οεα. νἱϊ, 42. 

Προΐσπηρι, ρτεοίαγη Οδο. χ, τὸ. Η 
Τροκεῖσα)αι, Ρτγοροῆϊα εξ 8γ. 11». 7. 

Ἰπροκινδυνεύω σπινος, ΡἴῸ ἃ᾽ίᾳιο Ρειοα- 

Ἰατῃ δάδο Ηἰ. χ, 8. ρεήσυ!θ ΟΌς- 
νΙΔ ΠῚ Εο0, Ργθιπ απο 1ὁ. 6. Οες, 
ας ΧΙΡὶ ἧς ΐ 

Τπρόμω χος, ῬτορΡαρπαίου ΗἹ. χὶ, Σ2. 
ΠΠρονεύω, τοῦἷβ ἰπσατηθο, ψ. π, Οδα, 

νΠΙ, 8. ͵ 
Προνοεῖν ἀλλήλων, ῥτοίρίσετε ΠῸΪ ἰῃν]- 

σεῦ ὅ5γ. ν"}, 18, 
Πρόξενος, Ποίρεθ. ρυθδίίουβ. 5.0. νἹ]ν 

39. [ 
Προπέμτω, ἀεάμποο, οοπλϊτοσ ῥγϑοῆαϊὶ 

σαυία Αρ.. 11, 13. 
Προπετῶς φέρομαι εἴς σιν σατη ἱπηροῖᾳ 

ΤΑΡΙΟΥ ἃα ΔἰἸαϊά, νο πε πηεπίεγ ἃρ- 
Ρεῖο Ηἰ. νἱΐ, 2. Ἢ 

Τροπομοπὴ, σοτηϊδῖι5 ΔΚ. ἰΐ, 27. 
ἸΠροπονέω, ΡΓΤῸ 8}}}5 Ἰᾶοταβ (αδεο ΗἸ. 

Ἀν δυνυὰ ; 
Πρὸς 1) 6. σε. σινὸς, Ῥτο αϊαῖα αἰἸσὰ- 

705. 5γ. ἵν» 14. 80, ἀρυὰ Οεο. ἵν, 
2: νἷ, 17. πρὸς τῶν. σόλεων, ἀραᾷ 
οἰνίταίε5 Οες. νὶ, 1Ο. πρὸς σῶν Θεῶν, 
Ρέὲτ Ῥεοβ. ἱπιπιογία!ες. Οες, ἴ, 3 : 
νἱΐν 2... ἐπὶλουδοβ ον Πβπλ λιν  ο πύνεν 
ασομί, πρὸς τοὺς ϑεοὺς, τεξιθ5 Ὠ115 
Οες. νὶϊ, 8. σὸν αὐλὸν, δὰ εἰδῖε 1ο- 

ἄμπὶ 5γ. νἱ, 3: νἱῖ, 5. πρ. σὸν ἱστὸν 
προστῆναι, ἴ6]85 Ῥγοοε Οες. Χ, 1ο. 
"οί, πρὸς τὰς χρήσεις πρίνω σιν εοᾷϊ- 

ΤῊΟ δἰ φαϊά εχ αἱὰ φαεηι αβετι ΗΠ]. 
γε 8. 

Τροσάγομαι, ἴῃ Π1ε σοηνετγίο ὅυ.. ἵν 9. 
Τροσαιφέομεαι, οΥεο Οεσ, ᾿Χν 14. 

Τροσαιπτέω, δὐλεπάϊοο Οεσ. χα, 15: 
50. νι],.1.3- 

Προσάσσω πὸ ναυτικὸν, ΟἸ4{Π|5 ἱπηρογὶ- 

ἘΠῚ Ἰη!ρογ ἐγαάο Αρ. ἱ, 36. ϊ 
Προσωρτάω. «-τροσητηρένος, σοη] απ δῖα 5 

Οξς, ΔΤ δι ". 
Προσβάλλω, Ορρυρπο ΑΕ: νἱῖ, 6. 
Προσγίγνομαι, ἀοοεάο Οδο. νἱΐν 15. 
Προσδέομωί σι, ΡΓξοίογοα ερθο τα Οεο. 

Ἰ, 8. 
Προσδέχομαι, εχίρεξζο ΗἸἰ. ἱ, 18, Ἧ 
ΤΙροσεισεῖν, σοτηρειατγα ΗἸ. νἱϊἱ, 5. 
Προσεμφερὴς, {1 }}}}}58 5γ. ἵν, 19. 
Προσεπιφέρω, ᾿ἰΠ ΠΌΡΟΥ Ρτοΐδγο, αἱ ἑεγγα, 

φώς ῥγαίεν πεσεθαγία αὐ υἱΐαηη εἴ- 
ταν σα ῥγοζενγ, σία βωπὶ οὐϊρξ! αητεζιο 
ὐδον, ὧν ' 

Προσέτι, Ἰῖτο, ποοῦ οὗδη ἀγεῖπ, Οεο. 
τὸ; νὐδ 

Προσέχω φὸν νοῦν, ἈΡῬΟΙ]ΙΟ ἀπ᾿ πτὰπὶ δά 

πὰ 

ὰ 
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. Ὅδο. ἴἴ,. 7. σῷ εἴδει, σοΥροτῖὶϑ [ογιηᾷ 
ἀεϊεέϊου 5γ. υἱϊἱν 25. 

ΤΙροσήκει, ΡᾶΓ εἰξ 5γ. ΥἹ1], 26. οοηνε- 
ηἰξ Οεςσ. ἰχν 17. 

ΤΙροσήνεροος, ΘΠ ἐχροῇίαϑ Οες, χν], 
6. ἡ... εἰξ εὰ Ῥᾶτβ ἅτεῶ Τρτᾷ ἴτα- 
Τυδηςα Π, ὉὉΪ νοπίαβ τηᾶχὶπια αἷς 
στα Ροτοίε, 

Πρόσϑεν ἐμοῦ, ἀπε Π16, του πε Οεο. 
ΧΙ, ΓΝ 

Τπρεσιέναι, ἄς σοπουδίτα 50. ἵν, 38. 
ΤΙροσκαίομοαι, ἀτποτα ἤδρτο ὅ5γ. ἵν, 23. 
Τροσκωώλξομεωι, ἴῃ 15 νοοο Οες. ν]ΐ, 2. 
Προσκεῖσλαιγ σοπ]ηξϊατχ εξ Οεο. 

ἷν, 65. 
Τροσκορείζω, Ἰτηροτίο Οεα. χὶ, 16. 
Ἰπροσκυνεῖν,, ΒΟΉ 5. βοχὶς νθηετου εἴ 

δάογο Αβ. ἷ, 34. 
ΤΙροσμιανϑάνω, ἱπίαρετ ἀἰΐοο Οδο. ΧΙ, 

Ζω 
Προσνοέω, Ρτδοίετθα Δηϊπηϑάνεγίο 85. 

ἢ, τό. 
Πρύσοδοι, τεάϊτιι5 Οδα. 11, 11. 
ΠΠροσοφείλω, 885 Δ᾽ΪΕ Πα ΠῚ σοπίγαο 

Ὅξο: Χέτ: 

ΤΙροσστοιοῦμεώι, ΤΩΪΉΪ ἀττορο ἯΙ, ἴϊ, τό. 
Ὥτπα]ο, ἤρεοίεπι Δ] σου} 5. Ρτθα τπα 
Τεχθ Οϑοία; Ζ ΘΟ. ΜΕ] ἦν, 58: 

Πρόσρησις, [αἰ αταιῖο, Η. ν}}}, 3. 
Τιροστατεία Θεσ. 11.) 6. 
Προσταςεύω, ΡαιτΟΩα5 ἴαπῃ Οες, ἰΪ, 9. 

σῶν ἔργων, ΟρεΓὶ5 μτείαπῃ Οεο. χιΐ, 
4- 

Τροστατέομαι ὑπό σίνος, ΤΕΡΟΥ ΔὉ 8]. 
ἘΣ 

Ἱρυστάττω, αἰῆρηο Οεο. νἱΐ, 23. 24. 
Ττροστίϑημι, ἀτίθυο Οες. ἱν, 8. 
Ἰπροσῴέροροαι, [ὍΤΩΟ 5γ. ἵν), 41. δάῃι- 

Ῥεο Οες. χὶν, 6. πρός τινω, τὴξ βὲ- 
ΤΟ εγβὰ 4]. Αξ. νἱ], 2. 

Προσφιλὴς, διτὰϊι5) Δοσορίαᾳ8. Οεο. ν, 
1ο. 

Τροσχαρίζομαι τῇ γαστρὶ ἐπὶ ταῖς ἐπτ- 
ϑυμίαις, νΘῊ ἘΠῚ εἰ ουρίἀἰ τ 5 [ἃ- 
υἰδίδοϊο Οεο. χα, 9. 

Τρόσω, ῥτοσαὶ Οεο. ἷν, ὅ. 
Πιροσωφελεῖν ἈΦ΄. ΧΙ; 8. πιο, 
ΤΙροτείνω, ΡοττθῸ Οεο. ν, 8. 
Προτελέω, Ὀτὶα5 ἴοἶνο ργοί στη, αυᾶτα 

τες9 οτηΐᾶ ἀϊνεηάϊτα Γαεγὶς ΑΡ.. 1, 18, 
Προτιριάορεωι, ΟἸΩΠ 68 ΠΌΠΟΙ εἰ ρ]οτία 

ΔηίΈΟ6}10 Αξ. 1, 4. 
Προφάσεις εὑρίσκειν, οαυΐαβ σοτηγηϊ ηἰ- 

οἱ Οεο. χχ, 19. 
ΤΙροφασίζοραι, ρτϑεῖαχο, εχουία(οηεπὶ 
ἤηρο Οες. Χχ, 14. Αξ. νἱΐ, 1. 

Τιροφέρω, φτοροπο Οεςο. χὶν, 6. 
ΤΙροφυλάτσω τινὸς, ᾿γῸ δἰίφυο εχου- 

Ὀῖα5 ᾶρο ΗἸ. νἱ, το. 
Ἡρώην, ὨΌΡΕΓ Οεο. χὶ, 4. 
Σρώνμος σπόρος, ἴαἴϊο ῬΙθΟΟΧ, [είπᾶ- 
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τὰ Οεο. χνὶϊ, 4. 
, Πρωρεὺς, Ῥτοτεῖα, ΒΕ δΘΕγπδίουίβ ταϊηῖ- 

{τ τ, αὶ ἴῃ ῥτογᾶ τερὶς παὰῖας Οδο. 
1], 14: 

Πρωτεύω, Ρτίτηδ5 ΟὈζΐπεο ΑΡ. ἷ, 3. 
ΤΙρῶτον, Ρτίππιιπι, ἃηῖ6. οπιηΐα Οεδς. 

Υἱ, 15. τὰ τσρῶτα, Ρῥτϊπιιπι Οες, 
ν]], 43. τὴν πρώτην, Ῥτίπηο ἸΙοοο 
᾿ ΘΕ ΛΕΠΤῸ Ὁ 

πτωχὸς, τα η ἀϊσὰ5 ὅγ. ν 1], 23. 
Τευκινὸς, ΓΕ] ΘΕ 5 5... νὴ, 30. 
ΓΠΕυκνὰ, ΟΕ ΌτΟ 5. 11) 26- 
Πύκτης, Ρυρ}] 8γ. 1ἴν 17. 
πύλαι, ἴλιασο5, ἰῃ 4αϊθὰ5. [ΟῚ ἀηρὰ- 

ἄαυτ εἰ Δ». 1ἴ, 17. 
ΤΙυνϑλάνομα,, υάϊο Αρ-. ἱ, 22. 
Πῦρ, ἀξ [ατηπῆο ροτίσαϊο Οεςο. ΣΧχὶν 7. 

50. ἵν, τό. 
Πυρὸς, {ππ᾿σατῃ Οεο. ν 11], 9 : ΧΥΪ» 9. 
Ἰπωλέω πρός τινα, νΘη60 δ]ῖσαϊ Οεσ. ἱ, 

12. οὗ. 5γ. νἱ1],.21. 
Πώλησις, νεηάϊτιο Οες. 111» 9. 
Ππωλοδαμένέω, Ρα]]Ὸ5 δαυΐηοβ εἄποο οἵ 

᾿πῆἤϊταο Οεο. 11], το. 
ΠΙωλοδώρνης, ΡΠ ΟΥαπῚ ἀοπκίίος Οες. 

ΧΙ, 7. 
πῶλος, Ρ]}5 εηαϊπὰ5 Οδο. Χἰϊὶ» 7. 
Πως. ὧδε πὼς, ἔς ἔετε Οες, 1» 1. ἦν 

“ων ἢ ἰοτίθ Οδο. νὶ» 2. 

Ῥ, 

Ῥῴδιον εἰπεῖν, λοις ΕΠ ἀϊδα Ηἰ. ἰἱ, 
15. ῥᾷον βιοτεύειν, δοῖ 5 νίνοτα 
Οδα. ἱ, 23. ῥᾷστα διάγειν, ἥπα 110 » 23. ἐξ άνΣ 
ΡΕΓσΌΪοΟ ρᾶτιεβ [ὰᾶ5 ἀροῦὸ 53. ν]]» 
2. 

Ῥᾳδιουργέω, περ! οπέεγ εὲ ἢπε δηϊτοὶ 
σοητεητίοπε ἰη αἰίαὰο περοῖῖο οὗ- 
εὐπάο νετίογ Οεο. χχη 17. 50. ΝΠ} 
26. 

Ῥαᾳδιουργία, περ] ρα ητα ἐπ τε θ5 Ὁο- 
ηἰς ΟὈειιηαῖ5 Δ 6. χὶ, 6. 

Ῥᾳδιουργότερωι ϑυσίωαι, 5γ. νὶ]ν 9. ποΥ, 
“Ῥᾳσσωνεύω, οἵϊοίξ ἃροὸ Οες. ΧΧ,» 18. 
“Ῥα Ψῳδὸς 850. 11], 6. 
Ῥεῦμα, Βατηεη Οδο. χνὶϊ, 12. 
“Ῥιγόω, ἔτῖσ6ο 50. ἵν, 37. 
Ῥῆγος, {πἰρ5 Οες. νἱῖ, 23. 
Ῥιζόω, ταάϊσε5 ἃρο Οες. Χίχ, 9. 
Ῥῖνες, παίως 580. ν, 6. 
Ῥισπίω, ἡδοῖο 5γ. 11, 8. 
Ῥυϑρμός. ἐν ῥυθμῷ, ἂὰ πυπηοταμη ὅ5γυ. 

1, 8. 
Ῥώμην ἐμποιεῖν Αξ. νἱ, 8. εὖ ῥώμην ἐμ- 

βάλλειν Αξ. ἵν 28. 

Σ. 

Σαλεύω, ἀρίτατ Οος. υἱ]], 17. 
Σατρώπης, πιμπμς ἐἼως υἱά, Οὐς, ἵν, ααν 
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Σάστω ἀνθρώπων, ὑερίεο Ποπιϊπθυ5 
Οεςο. νἱϊ, 8. ῥτδεῖπο, Τὰ ῖρο Οεα. 
ΧΙ͂Χ, 11. σεσαγμένος πλούτου, Ορὶ- 
5 ἰππταξζας 50. ἷν, 66. 

Σαφὴς πενία, ραυρετίᾶβ σετία, τυ οἰ της 
ἀυδῖα Οεο. νἹἱῖῖ, 2. 

Σέβω ϑεοὺς, νεπεῖοῦ δος Αξ. ἴ, 27. 
σέβομαι τὰ ἱερὰ Ἀφ. χὶ, τ. εἰ τὰ 
ϑεῖα Ἀξ- |,.2. τε! ροπατη οοἷο. 

Σεμνὸς, ΝἸΓ στανὶβ Οεο. νἱγ» 19. σεμενὸν 
ὄνομα, ποτηδῆ δυρυδαπη Ὧἂο σνεπε- 
γΔΌ1ε Οεο. νἱ, 14. 

Σεμνῶς, στανϊίατε αἰεξαία Οεο. χ, 13. 
Σεμνύνομαι, δὰ πτανὶταίε πὶ πιο σοπΊ- 

Ῥοπο, βτανιίετ ηυδπάστηῃ αβεέϊο 
ἌΡ. τὰ τ. 

Σημεῖον ὅμωσιον, ΔΥΡΌΤΩΘη αὶ σοηρτα- 
επ8, ἰἀοπειπὶ 50. νἱ]], 34. 

Σήσομαι, Ραϊγεῖοο Οες, χΧΙχ, 11. 
Σ᾿ δηρεὺς, ΑΕΓ ἔετγατὶα5. ΑΡ,. ἴ, 26. 
Σιμὸν τῆς ῥινὸς, πα! 5 ἤπλὰ5 ἅ, ἐ. ῥτεῖ- 

ἢξς πατὶ θυ 5γ.ν, 6. 
Σ τίζω, Ῥαΐοο ϑυ. ἵν, 9. 
Σιτοποιΐα, ἐτατήδης σοηΐξξδεῖο Οεο. 

νἱϊ, 21. 
Σιτοποιικὰ, ναΐα δὰ {γατηεηῖαπι) σοῆ- 

δοϊεπάυταῃ Οεο. ἴχ, 7. 
Σιτοποιὸς, ΟοΥ Οες. χ, 10, 
Σῖτος, πυϊ πηοηῖτη Οεο. χνὶϊ, το. 

ἔεσεβ Οδο. χνὶϊ, 12. 13. 14. 
Σιωπηρὸς, Π]ΕΠ5 5γ. ἵν 9. 
Σκαλεὺς, [ἀτουϊατη Οεο. χνὶϊ, 1.2.1 δ. 
Σκχάστειν, ραϊίηατε, ἕοάετε Οεο. χνὶ», 
τ ν ΕΙΣ, Δ: χχ, 20. 

Σκαρδαμύττω, οσυϊὶ5 σοππῖνθο, ὈΪΔπ- 

αἰϊς εἰ ἔτεσι ας οσαϊίς ἱπίαθοτ, ἃς 
ατηβηίες ἔασετε ἰοϊεπί ὅγυ. ἵν, 2. 

Σκέστομαι, σοηπάετγαϊε ἕάςϊο Οες. ἱχ, 

Σκεύη, αττηαπηξηΐα πᾶνὶ5 Οεο, νυἱ]ῖϊ, 
τς; 

Σ κευοφόροι, σαΐοπας εἰ ᾿ἴχθθ, ααϊ [ατοὶ- 
Π85 βεῖδηϊ 'π εχογοϊζα Οες. νυ], 4. 
ἌΡ, Τὸ: ἢ τὰ. 

Σκέψις, οοπιεπαιρίατίο Οεσ. νἱ, 13. 
σοηπ|ίατα ΗἸ. ἴχ, 9. 

Σκιάξω, ταῦταπι ἕαοϊο Οεο. χῖχ, 18. 
Σκιατραφέομαι, ἱπ πιῦτα δάμσοτ εἴ 

ἄερο Οες. ἵν, 2- 
Σκχληρὸς, ἀυτα5 Οες, χνὶν, το. ΗἸΪ.. ἰ» 

ἜΗΝ [ρεξῖο, ταϊίοηθῖπ ἤαθθο 5ζ0. 
ἵν, 42. 

Σκοπός. ἀπὸ σκοποῦ, 5Υ. 1ΐ, ΤΊ, ποί, 
Οἀνῆϊ χὶ, 343. οὐ μὰν ὕμμιν ἀπὸ 
σκοποῦ οὐδ ἀπὸ δόξης Μυϑεῖται βασί- 
λεία περίφρων" ἀλλὰ πίϑεσϑε. 

Σ κόροδον, 411 πὶ 50. ἵν, 9. 
Σχυτεὺς, σοτίατίας ΑΕ. ἵν 26. 
Σχώμμα, Ἰοσυβ, ἀϊξιετίαπηι 50. ἵν» 12. 

Ἀξ- χίν στ- 

ΙΝΌΕΧ ΘΟΕΖΟΙΤΑΤΙΒ 

Σκώπτω ἄλλα, αἰϊτεγ Ἰοσὸτ ὅγ. νἱν τ. 
οὐ σκώπτοντας, ἀλλ᾽ ἀληϑινῶς στόμ. 
φιλοῦντας, σαπὶ πο [δ οἰσα τὶ 
τησ!αραπί, [εά τε νϑτγὰ οἵουϊα ὡ- 
Ῥδηΐ 50. ἰχ, 5. 

Σμῆνος, ἀἰνεᾶτε, Οεο, νἱϊ, τ. 33. 
38: ΧΥϊ!, 14. 

Σοφίσμασα, εχαυϊῆία εἰ ἐχοοξί δία 
οἰδογαπι σοπαϊπηδηί Η]. 1. 23. 

Σοφὸς, ἀοέξϊὰ5 ὅγ. ἵν, 63. ἨΊ. ἵν, τ. 
σοφόν τι, τ ποίυ πὶ αἰϊηαυοὰ Οεο. 
ΧΧ, 5. 

Σσπανίζω «ινὸς, ζᾶτοο ἯΙ. ἵν, 14, ΤάΓΟ 
πδΠΟΙ σοῦ ἴ, 25. 

Σπαρτιώται, οἶνε5 ὉΥθῖ5 ϑρατίδε Αξ. 
11, 24. 

Σπείρω σπέρμα, (ἐγλεπίετα ἕασῖο Οεα. 
αν ϊ, 5. ἐσπαρμένοι καϑ' ἅρπ'. αἰ{- 
Ρεγῇ δὰ ρυβάσηδυπι ΔΕ. ἵν 30. 

Σπένδομαι, ἴθ. 850. 1ἴ, 1. ἔσβάυβ μὼῳ 
ἱπάποἰδ5 ἕαοῖο ΑΒ. ἴ» 10. 

Σσπεύδω, ουρὶο νεπεπιθητοῦ 5.0... ΥἹ]], 
19. 

Σαοδαὶ, ᾿ηδαοίθ ΗΙ. ἴἴ» 11. Α8- ἵν» 
το : ἰϊν τό. 

Σσπορεὺς, [ετηϊπαῖογ Οδς, Χχ, 3. 
Σπόρος, ατὶο Οες. νἱϊ. 20 : χνῖ, 1ο. 
Σπουδάζω, ἵετῖο Ἰοᾳύογ 5γ.. 1, 15. σι» 

σατο αἰϊαϊὰ ὅυ. νἱϊ!. 17. διδάσκω», 
Πυάϊοίς ἄοσεο Οες. ἰχ, 1. 

Σ σπουδαῖα, τε5 τηᾶρηὶ τηοτηδπίῖ, δὰ 
α4υὰ5 ξεγαπδ5 τηᾶβπᾶ Ορὰϑ εἰ 
Ρτυάεηεία Οεο. ἰϊϊ, 12. σπουδαῖαι 
ὀφρύες, Γαρότοι !α ἔενεγα, σοπέγαδεα 
5... ὙΠ], 3. 

Σπουδαιολογέω, ἵετο ἀϊραΐο 50. ΥἹϊ, 
41τ.} 1Ὁ) 51: 

Σπουδάρχαι, 4] τηαειτγαίαπὶ ἅτῇ- 
Ὀευηῖ ὅγ. ', 4: 

Σπουδῆς μεσαοὶ, ὨὶΠυὶς {ὉΠ 5.0. ἴν13. 
μετὰ σπουδῆς, [ΕΥῚΟ ΒΥ. ἴ» 1 

Σ τάδιον, Γραϊίπὶ 12 5 ρααυτη (' οξϊα- 
νὰ ΡῬᾶΓ5 πΊ}Π[ᾶτὶ5 Βοίηδηὶ Οεο. χα» 
18, ΑΕ. 11, 10. 

Στάϑμη, ἀτηυῇ]5, )μπίομίως, αἀ αυεπὶ 
Ορὰβ εχίρεγε τεῆς ἐαυτὶ Αξ. χ, 
2. 

Στασιάξζω, ἀϊδῆίΠ᾿άεο Αξ. ἱ, 37. 
Στάσιμον ὕδωρ, ἀαὺὰ ἤαρπαηβ ες. 

χτυ ὙΤᾺ 
Σταύρωμα, ναϊῖατη ΑΕ. ἴϊ, 22. 
Στεγάξω, ἴεβο Οες. χὶχ, 13. 
Στέγη, σοποίανε Οεο. ἰχ, 3. ἀοπηβ 

5γ.11, 18. 
Στεγνὸν, τεξῖατα Οεο. νυἱῖ, 19. 
Στενόπορος. στενόπορα, νὰ Δηραΐα, 

ἔδυσεβ Οεσ. ΧΧ, 9. 
Στενὰ, τὰ, δηρυξίςο, ἔλυσες Ἀρ. ἰΐν 

17. 
Στέργω, τσ, ἀε τημΐμο ῥανεηγαπη εἰ 

ϑενονμπε ἀπῖογε, Οδο, Υἱῖγ 24. δ 



ΖΕΟΝΊΑΝΟΣΝ, 

μ ΝΟΥε, φηοοισης αἰΐο τ εδεηπεμτὶ 8γ. 
ιν 4. “ἴ. 

Σσέρισθαί τινος, Ῥτιναῖαπι εἢξ τε Ηἰ, 
ΝἹ, αν 

Στήλη, τηεῖα, δὰ αυᾶτῃ βεξζαης δυτὶ- 
ξθ΄ σΌΓΓΙΠῚ, αἸομγ εἰϊατη σπέρμα, 
ὃ. ἷν,. 6. 

Στίχοι τῶν δένδρων Οδς, ἐν, 21. 
Στοὰ, Ρογτίους Οες. νἱϊ» τ. 
Σσόλος, ΕΧοτοΙ 5 ἐε σορὶϊς Ἰεγτογιδμς, 

Αξ. 1, α- 
Στόμα ποῦ βίου, εχἰϊα5. νἱΐῶ Αξ. χὶ, 

15. πιοί, ἀπὸ στόματος εἰπεῖν, τηε- 
πιογίτεγ γεοϊτατα 50. 111», 5. ἀνὰ πὸ 
στόμα ἔχειν, ἴπ οὐαὶ. Ὠδθετε ΗΠ, νἱΐ, 

9: 
Σσρασεύομεαι ἀδεῶς ΑΒ. 1. 34. ὅσα ἰστρα- 

πεύσατο Αξ. νἱ, 3. 
Στρεσσὸς, ἴογᾳ 8 Οςοσ.ἱ ἷν, 23. 
Στρίφω σὴν γῆν, τεττάτη ἱπηνεγίο Οσκο. 

Χνΐ, 14. πη ζοηνετῖίο Αξ. ἰϊ, 3. 
Σ τρυφνὸς, ΔοετΌι5, Δαϊτηρεη5 Ηἰ. ἷ, 

22» 
Στρώμα, νείεὶς ἄγαρυϊα Οεο. ν|]ϊ, το : 

ἸΧν. 3. 
Σπρωμνὴ, Βτγαΐαπι, ᾿εξιι5. 5Υ. ἵν, 38. 
Συγγίνομαί τινι», φοηνεπῖο δ] μετα 

Οες. νἱ, 14, ορεπὶ ἔξτο Αξ. 11, 18, 
Συγκαϑεύδω 5γ. ἵν, 54: Ὑ]Π], 31- 34. 
Συγκαϑίστημι, ἱ ἴῃ σεξῆο σοηῆγπιο Αθ- 

1], 31. 
Συγκαλύπσομαι, ςαραξ ΟὌνοϊνο ϑ8γ. ἷ» 

14. 
Σύγκειμαι, ςοπηροῆευς πὶ Οεο. νἱ]}, 

᾿ν 
Συγκόστω, ΟὈἴαπαο 80. νἱῖϊ, 6. 
Σωνεκροτεῖτο, 5. ὙΠ, 1. ποί. 
Συγκυλινδούμενοι ἀκρασίᾳ, ααἱ ἰπ Ιαχὰ 

εἰ ἱπιεπιρεγαητῖτία νοϊαϊαπίυγ 85. 
νἹ], 32. νἱά. ἀ(ε ἤος ἀϊσεηα; ρέπεγε 

᾿ΙΒετγρίον. αὐ Αἰοίῥάγοη. Ἐῤ. '. 23. Ρ. 

Συζεύγνυμι, σοραΐο Οες. νἱὶν 30. 
ἐν σοπῃ]αρίο Ἰαπέϊι Οες. ᾿χ. 

πέδῳ, βουβ ἰερο Δ ἀεσεῖρο Οεο. 
 χίχ, 19. 

Συκοφαντοῦμαι, ἃ ἰγοορπαηῖς ΨΈΧΟΣ 
Οεο. κὶ, 21. 

Συλάω, {ρο]ϊο ΗΊ]. ἵν» 11. 
Ξυλλαμβάνω «ινὶ, δάϊωγο Οεο. χὶϊὶ» 

16. ἍΕ: 1ἴ..31. 
Συλλήβδην, Γατητηδιϊπ,, οπχηΐπο Οεο. 

ΧΙΧ, 14. 
Σύλλογος καλεῖσαι, Οες. ἵν, 6. 
Συμβαίνει (εἴ “«ι) γίγνεσθαι, ἢ ἰοτῖα 

αυϊὰ ἀσοϊάας Οεο. ν᾽}, 15. 
Συμβάλλω, σοτηπηϊίῖο, σοτήροπο, ἐξ 

φεγήαηιῖπα σαϊϊογμπι, 5 γ. ἵν, 9. τηᾶ- 
πὰτη σοηΐεγο, Ῥτο πὶ σοπΊΠΙϊΟ 
Αρ. 11, 7. συμβάλλομαι. σοηΐετο 

Οες. νἱΐ» 13. 
Συμβολαὶ, ὅγ. 1, τό. πο. - 
Συμβόλαια, περοῖϊα, ρᾳξὶα, σοπιταξέυβ 

ΤΠ ΊΧ, Ὁ: 
Σύμμαχος, δάἀγαῖον Οες. ἰϊ, 5. 
Σύμμεσρος, τηξαϊοοτβ, Ὡοη τηᾶρηυβ 

ΌεΒ, νὔϊ, 1. 
Συμπαρομαρτίω, σοτηϊίοΣ Οος, ἱγν; 21. 

53γ. ἵν, 17. ΗἸ. ἴχ, ὃ 
Συμπαροξύνω, ἐχοϊϊο Οες. νἱ, 10. 
Συμεριάγω, πὰ γεὮο Οδο. γ]]], 12. 

συμιπτεριάγομαιν ταβοατῃ ἄποο ἮΙ. 1, 

Συμσπίσπειν ἀλλήλοις, σοποαττεῖε Αξ. 
114. 

Συμσληϑύνω, ἀαρεο Οεο, χν]]], 2. 
Συμπότης, ΠΟΙΏΡΟΙΟΥΙ ϑΥύ,. 'χΧ, 7. 
Συμπράτσω τινὶ, Δἀ) απηεπῖο ἔα πὶ ΟεΟ, 

νἱϊ, 14, εἰρήνην, ΤΕΟΟΠΟΙ]ΪΟ Ρᾶσεπα 
Αξ. νὶϊ» 7. 

Συμφοιτάω, δὰ εαἴάδετῃ ἴοΠο]ας οὑπὶ 
411ο ἀσοβάο 50. ἷν, 23. 

Συμφορὰ οαἸατηϊϊ45 Ας. νἱῖ, 4. κατὰ 
συμφοράν τινα, φαΐα δἄἀνετίο Ηἰ, 11], 
4. 

Σύμῴφορος, α1}}15, οΘοτητηοάὰβ. Οες, 1Χ» 
δοι Α δι νὶ,, 3. 

Συμψαύειν, οοπιαξὶα τησῖθο Ἰυ πρὶ 5. 
ἐν, 26. 

Σὺν σῷ γενναίῳ, αηἰ πη βεπεγοίο, Πο- 
πεῆς Δξ. ἵν, 5. σὺν τῷ ἀδίκῳ, ἴη- 
)υΠς εὐϊά, σὺν ᾿Αγησ. ἡ νίκη ἐγένετο, 
νἱξχοτγία ἕαϊς Αρϑῆϊαὶ Δς, 1ἱ, 13. 

Συναιρέω. ὡς δὲ συνελόνσι εἰπεῖν, αἰ γετ- 

Ῥο ἴ, Ὀτενίτοσ ἀΐσαπι ΗἸ. ἰχ, το. 
Δξ. ν. 3. 

Συναναγκάζω. 
ΗΙ. {|, 9. 

Συνανίσστηρι, ἀη8 ἀς {εὰάε ἐχοῖϊίο, αἵ- 
ἴαγζετα ἔδοϊο 50. 'χ, 5. 

Συναποριαραίνομαι, πᾶ ἢδοοσεῖςο, ρε- 
Γεὺ ὅγυ. νΠῖ, 14. 

Συνάσσω μάχην», Ρυρπαπι οοτητγηϊίο 
Ἀβρ. 1, 31: ἰἰν, 20. συνῆπται τῇ. γε- 
ργία, οοπ]απέϊα εἰ ἀρτισαΐτατεθ 
Οες. ν, 3. 

Συναρμόξομιαι.. συνηρμεοσμένῃ σῇ λύρᾳ 
ταρὸς σὸν αὐλὸν, γιὰ δὰ ταοάος ἰϊ- 

ῖξς δοςοπιπιοάδία εἰ σοηρταξηῖα 
5Υ. Π|, α- 

Συνδιημερεύω σχολάζων τινὶ, τοῖαπι 
ἀϊεπὶ αἰϊοαὶ νᾶςο 50. ἱν, 44. 

Συνεῖναι, σοπρτεάϊ, ἐδ οοποιιδι, Η]. ἴς 
6. ἑαυτῷ, οτἱοίατα εξ, νασαὰσπα 
ἃ ποροιῖϊ5 Ηἰ. νἱ, 2. γεωργίᾳ, ἴπ 
510 οοἰεπάο νεγίατὶ Οεο. ΧΡ, 12. 
οἱ συνόντες, σοηνῖνϑο 50. ἱ» 15. τοό- 
λεσιγ αυΐ ἤαπι ἃ ματι οἰντταΐμ τα 
ΗΙ: 1ἱ, 14- 

Συνεκτρίχω, πα φιοοαστο δάνεσῇιθ 
Βοῆειν Αξ. ἴἴγατ. 

νόμῳ συνηναγκασμένοι 
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Συνεξορμκάω, πᾶ ΡΓΟΓΆΠΊΡΟ ΟὍεο, χυ]ὶ, 
12. 

Συνεπαινέω, σοπΊρτοῦο Οεο. νἱϊ, τό. 
30. 

Συνεσαίρω εχ. 1 ἰτήρεῖ]ο, ἱποῖτο 
Οες. ν, 5. 5γ. νὴ]. 24. 

Συνεπιτελέω, σεἸεῦΌτο, Ρεῦᾶρο Δρ. ἰϊ. 
17. 

Συνεργὸς, Δ]ΌΙΟΥ 50. ΜΠ], 38. 
Συνέρηγομάι, σοηνεπῖὶο ἀπᾶπὶ ἴῃ ἄο- 

τάττῃ, 6 γον}ς σον) σιδμώς, Οδο. Χ, 
4: 

Συνεσκευασμένως, 

Οες. χὶ, 19. ποΐ, 
Συνεχῦς, αἰπάσις Οεο. χχὶ, 9. σοη- 

τἰπατπ5, σοη] πέϊαβ. Αφ. 1, 4. συνε- 
χιστέρα συνουσία, σοπίμεϊαο ἔτε- 

ἀαθητοΥ 5... ΜΠ], 18, πο, 
Συνέχομαι, Ῥτεηοσ, δ οϊοσ Οες. ἱ, 

2.15 
Συνϑήπη, ραδίατη, οεάας ΔΡ. ἵ, 12. 
Συνϑραύω, σοηξτππο Αξ. 11, 14. 
Συνίστηρει, σοτπτηεπάο Οες. [ἰπἰ, 14. 
σοποῖο αἰϊσα 5 Ὀεπενοϊοεπεϊατη 
5. ἵν, 64. συνεστηκότες, ἰΟοἰεῖαις 
σοη] απ ἌΡ. 1ἰ,. 23. 

Σύνοιδά σοι ἀν: σπόρενον, τη ΕΠ ηΐ ἴα [ατ- 
τεσχῖῆε Οδο. 111, 7. ποῖ, ς. αἱ. 5γ. 
ἷν, 63. 

Συνοιφουμένη χώρα, τορὶο ἔτεαυεηῖεῦ 
Βαθιταῖα Οες. ἵν; ὃ. 

Σύνοικος ἀεὶ ἐρμιοὶ ἔρως, ἈτΊΟΤ ΤΉΪΠΪ [δ τ- 
ΡεῚ αἰπάπυ5, ἂς νεϊατὶ ἀοτηοίίσας 
ϑ'γ. ν|Π[ρ[ρ24. 

Σύνταγμα, ἐχεγοῖτας Ἀξ. 1. 7. 
Συντείνω, γνώμη συντεταμένη, Ἰπῖεηῖο 

αῃΐπλο, δαί τα αἰ Πα πτα εἴ ἀπ᾿ πὶ 
αἰϊαπτίοπα Οδς. ἰἰ, 18. δ΄ σι οὐκ εἰς 
σοῦτο συντείνει, ΠΟ ΠΟῊ 60 ἔρεξζες 
1 ῥεγ Π  Ἃ δ. νιν τας 

Συντεσαμένωξ. εἶχε, Παάϊοία. Οεο. 

ΕἸΣ τὺ 
Συντέμνω δαπάνας, Γαπιΐα5. τηΐπαο, ἀκ 

(ἀπηεῖθ5 Αἰ φαϊὰ ἀξοϊάο Ηἰ. ἵν, 9. 
Συντίϑημι, ΠοπΊροῆο Οεσ. Χ, 11. σὺν- 
 φίϑεμαι, Ῥτοτηϊο, μ΄ σοηνεπηΐὶο 
οσαἴη ἴσιο ἀξ τὰ αἰΐψαα Οες, νυἱϊ, 
2: Χίϊ, 2. Ῥδοῖϊοος Αρ. ἰς 12. 

Συντομωτάσην ἡγεῖσθαι δῖ! Ὀγεν πια 
ΔΎ ῸῚ ἄσσοτε Αρ-ΐ, 28. 

Συντρίβω ποὺς οἴκους, ΑΕτο ἀδιίτίγηθη- 
ἴὰπὶ ΓΟ Δ 5 Οεο. χχ, 21. 

Συντυχοῦσο τσόλις, ἈτΌς ΟὈΐοατα, ΠΟη 
δάθδο σεϊεῦτι9 Αρ. ἵν 3. συνσυχὸν, 
αὐυοά δίας ἔδο!]α οὈνϊαπη εἰ, 
ψὴ]6 ΑΚ. 1Χ, 3. 

Συνωϑέω, σοᾶσοτνο Οδο, χΥΠ], 8. 
Συνυφελέω, κά)ανο Οες. ᾿Ϊν, 14. 
Συρ: γμὸς, ΘΧΠΠ Διο, ΠΌῚ]ὰ5 50. νἱ» 

ει. 

Συ ῥάττω, ςοπῆϊρο ΔΕ. 11» 12. 

ἤτηα], σοηίετγι! πὰ 

ΙΝΘΕΧ ΘΟΕ ΖΟΙΤΑΤΙΒ 

σα ευάξογδοι: ναία (οἰ ρο ΔΕ. 1,14. 
νἱάς συνεσχκευασμένως. τ΄ 

Συσσισία, [οοἰεῖα5 δογατῃ αἱ ὑπᾶ 
οοηνίναητατ Οεο. Ψ|1), 12. 

ἜΡΓ ΣΈ τω σινὶ ἐπί τινα, πᾶ στη, 41}}- 

40 ΕΠ πὶ ΡΈΓΟ αἀνειαβ 8]. Αξ. 
11, 20. 

Σφαγιώξομαι; Βοβίας πηαέῖο Ἀξ. ἷν 34. 
Σφάλλω, ρετάο, Τυρρίδηῖο Ηΐ. Χ, 7. 

σφάλλομωαι, ἸδΌοτ, ἀεδοῖο 8γυ. ἴϊ, 26. 
ἐάν τι σφαλλόμενον ὁρῶσι, ἢ ηαἱὰ 84- 
νεγῇ δοοιάϊῆξ νϊάδαης Ἧ]. 111, 2. 

Σφάλμα, οἁἸατηϊ 5 50. υἱϊ!, 18. οἷα- 
ἀε5 Αδ- 11,22. 

Σφενδονήτης, Τα πάϊοΥ Οεα. ἵν, δ. 
Σφοδρῶς ἔχω σπρὸς σὸ ἐργάζεσθαι, ἀοτὶ 

Παάϊο ᾿πσαθαρο ἰπ συθατῃ Οεο. 
δι. Ἔ 

Σχε εδόν σι, ἴδγο Οδς. ἵἱν9 Τα : 9 17. 
Σ χέσις, σαἸτα5, τατίο Ὁαρ ]οβ εἴ νεξεϑ 

φοΠηροπεπαάϊ 50. ἱν, 58. 
Σ χῆνα, νείτας Οεσ. 1ἴ, 4. βοπίουϊα- 

τἰοπο5 ἰῇ [α] Δ ἀο 50. 11, 1.6. 16, 
Σχηκατίζομαι, ἴθ (ετίαπιὶ αἰ] ᾶπι 

ςοτροτῖβ ἐρεοίεπη ἐς Παθίταπι της 
ΠοπΊροῦο 850. ] ', ὃ. 

Σχίξζω. ἐνταῦϑα μέντοι ἐσχίσθησαν, Ὠϊςα 
ἡ ψΈτο ἴῃ ἀὰᾶ5 τἰΠΠσεβξεγαπι ρᾶτίεβ 5. 
Ἵν, δο. 

Σώζομαι ἐκ πολέμου, [αν τεάξο ε 
ῬεΙΙο Οεο. χὶ, τα. 

Σωτὴρ, ἁαΐξίοτγ {αὶ υτἷὶς Αρ. χὶ, 13. ΓΙ 
Τνπο. Οἷα. (ΟἸσεγοη. 

Σωφρονέω, γῖνο μγαάεηΐεν ἃς ἴεῖηρε- 
ταῖε Οδο. νἱῖ, 14.. 14 ρῖο Ἀξ. νἱῖν 3. 
τηοήξῇυς ἴυ τὰ ΑΒ. Χὶ, το: 

Σωφρόνημεα ᾿ καὶ λίαν μανικὸν, τηᾶχὶ- 

τοῦ τι ᾿πογεά }}}15 σοπειπεητίδ. ἅτ- 
ξαπιεπξατὴ ΔΕ. ν, 4. 

Σωφρονίζω, σαῇίρο, ἐπηεηάο ες. ἷ, 
23. σοῦτοδο, ταρτίπηο, ἱπ οἰ σίο 
οοητίηθο ΠΙ. χ, 3. 84 οβ]οίατα τα- 
ἀαςο᾽ Αξδ. νἱῖ, 6. 

Σωφροσύνη, τηοαεᾷία 50. 1, 8. ΗΙἸ. ἴχ, 
8. τ. 

Σῶος, ἄς τεθι8 ΄συθ ποη ρεπεγαπί, 
{εὰ Τὰυρρεΐαπε Οες, 11], 2 : ὙΠ) το. 

τι 

Ταινία, ἴαΙοῖα ὅγΥ. ν, 9. 

Ταλασία, ΙαπΙβοΐατη Οες. ν]], 41. 
ταλάσια ἔργα, Ρεηία Ιδηφ Οδο. νἱ], 6. 

Ταλασιουργικὰ ὄργανα, ἱπβτατπηεηΐα 
αυΐδαβ δά Ι4πιβοῖα υἱαπταΐ Οδο. 
ἴχ, 7. 

Ταμίω, ἡ, Ῥτοπγᾶ, γι] 1δτ αυδὸ συτατα 
οεἸ 5 Ρεπυδᾶτίθο παθεῖ Οεο. 'χ, 10, 
γς 

Ταμιεία, ταῦ πΠὰ5 Ργοπηθα Οες, νἱ, 41. 

ΞΕ Ὁ ορδρυνουψιος κοι γοο, Ἐπ; τ 



Ἂς 

ταμέευμα, ἀἰρεηίατῖο Οες. 11], 15. 
Ταροεύομεαι, ἀξ ργοπηο 50 ἵν, 41. 
Τάξις, οτάο, οτἀϊηδιίο ἱπδιτυῖα Οες. 

ὙΠ], 11: χν 14. ἐν τάξει, οτάϊπε 
{εγναῖο, 4) η. τεταγμένως, Οες, γ᾽], 
ὅ. 8. ἱππικὴ, τατπηα εαηπεῖετῖς Αρ. 
ἐγ φῶς 

Τασεινὸς, τηοήεῖιι5 Λρ. χὶ, τα. 
Ἰαράττεσθαι, Ρετταϊθοτὶ, αἰ ΠΠἸάθγα Ας. 
. Ἰν7.33. 
Ταραχὴ, Ροττατθατῖο Οεα, ν|], 3. 
Ταραχώδης, τατηθ]ταδτία 5, ταγου]εη- 

ἴὰ5 Οεο. νἱ]!, 4. 
Τάττειν ἑαυτὸν, ἴῃ (8 Γαίοίρεγα Αξ. 1ἰ, 

25: νἷ, 1. σεσαγμένω, 85 σετίο 
αυοάδπη οτάϊπε εἰ σεγίο 'σοο οο]]ο- 
σαπίυγ Οες, ἰἰ, 3. τεταγμένη σαρα- 
τιὰ, ἀοὶεβ τεέϊς οὐ ογάϊηβ ἱπῆγαξια 
εἰ σο]]οοαίαᾳ Οες. νἱ]}, ὅ. 

Ταῦτα, ἰάδο ἐνηζεί!, διὰ 5γ. ἰἰ, 22. 
Ταύτῃ, Ὧδσ 'ἰπ τὰ Ηἰ. νἱϊ, 12. ἢδο 

νῖᾶ, ἰἴὰ Αξ. ᾿ΐ, 18. πὰς ἀε σδυίᾳ 
5Υ. ἵν, 17. 2. ὅτι, ρτορίεγεᾷ ψαοὰ 
Οεο. χνυ]ν 10. 

Ἰάφρος, [ΟἿΆ Οεο. χὶ, 17: ΧΧ» 12. 
ἌΡ. ΕΝ 2.2. 

Τε γείῥοπάεί ῥαγησμία οὔτε Οεο. νἱ, 5 : 
ΧΧΙν 4: 1δηι μήτε Οεο. χνΐ, 2. τὸ 
- καὶ δὴ, σαπη---ῖαπιὶ οετῖα Αρ. {ἰ]ν, 
δἱ ἠηι 

Τείνω πρὸς, ἔρεξζο, Ρετιίπεο δά Οεο. 
νἱϊν 39. ΑΚ. 11, 17. 

Τεῖχος, ταῦτὰ5 τὶς. ΗἸ. 11, 1ο. σεΐί- 
χήν. ατῦϑ5 Οες. νἱ, 6. Ἀξ. 1».22. 

Τεκμήριον, ἀτρ᾿ατηδηΐατῃ Ας;. ἢ“], τ. ἴη- 
ἀϊσίαπι Ηἰ. νἱ, 5. τεκμήριον ὃ 
γὰρ, ἀτβυτηθηῖο εἢ-ς---σὰοά «. 7. 
Οεῦ. νἱ, 6. ὅγ. ἱν, 17. 

Τεκ τονιπὴς ἀτοὨΪτεέϊατα Οεσ. ἱ, 1. 3. 
Τέκπων, ἴλθεγ ᾿ἰρπαιῖαβ. Οες. νἱ, 13. 

Ἄνω τς 26. 
Τελέω, ἰτηρεοηάο, Γατηϊα5 ἔδοῖο Οες. ἱ, 
» 4. 22: 1, 6. ρετῆσῖο Οεο. ΧΙΪ, 19. 

σετελεσμένος, ἸηἸταῖας Οεο. Χαὶ, 12. 
Τελέως, φῬτοτγίαβ, οπχηΐπο Οες. χἷ, 1- 

6. ἑστιξν, εχοίρετα σοηνίνίο οπγηὶ- 
Ῥὰ5 τεῦ5 ἱηβταξῖο 8γ. 1], 2. ἀγα- 
ϑὸς, νὶΓ Ορτ[π|ὰ5, οπιηΐδις5 παπιε- 
τῖϑ ΔΤΟ] αἴὰ5 5... νἱ}, 35. Δρ, ἵν 1 
ὠφέλιμος, αἰ} Πἔπηὰβ ΔΚ. χὶ, 16. 

τέλμα, Ραϊ5, Ἰοοὰβ ραϊαάἀοίας Οες, 
παν ταὶ 

"Τέλος φέρειν, [α πλῖα ΠΏ ἕδσεγα, ἱπηρθη- 
ἴὰ5. (αὐίπεγε 5... ἵν, 32. τὰ σέλη, 

ἐ---.ὅ 

- πιαρί γαῖα αἱ ΓγητηαπΊ Παρεπὶ 
Ῥοϊτεϊατογη Αρ. ἱ, 36. τέλος, δὰ ἐχ- 

ε΄ ττοηυ τη Αρ᾿. ,) 28. 
Τεταγμένως, εοάεπι οτάϊπε {Ἐπηρεῖ 

Οες. Χν!!, 4. 
Τεχνάομιωι, ἜΧαορΊΟ, εἶε οἱδὶς ἐαφφαϊ εὶς 

εἰ «ἰε]οα οΥδης ῥανα»α]:, Ἀπ. ἴχ. 3. 

εὐ ΧΕΌΝΙΆΝΙΣΘ. 338 

Τεχνίτης, ορ᾽ἔεχ Οες, νἱ, γ. 
Τέως, ἀηῖεα Αξδ΄ ᾿ἷ, 2. το. 
Τῆδε----γὰρ, ρτορίοτθα---οαποὰ Αρ. ἷ, 4. 
Τηνικαῦτα, ἴὰπο Οες. χνὶ, 11. 
Τιϑασσεύω, οἴσατο Οες. νἱῖ, το. 
Τίϑηρι πιμιωπχέρους, Ρ] ΤῚ5. το ἴπγο, ἱπ 

Βοπογδῖίογθ ἰοὺ ροῆὸ Οος. ἴχ, 13. 
ζημίαν, ἰοοο ἀδπῆπὶ ρόπο Αξ. νἱϊ, 
3. ἀσφαλῶς, ἴπ' ταῖο σΟ]]οσο Αξ. 
Χὶ» 12. νόμους, Ἰ6585 ἔδτο, ἐδ ἐερ ἡ α- 
Ἴογο, Οεο, Χὶν, 4. ϑῶμεν, ρΡοπδᾶτηὰς 
Οὐδ. πυῖι! 12. 

Τιμάω, Ρτεοπιῖο ογπὸ Οες. ἰχ, 15. Ηἰ. 
ἵνυ δ: ΨΗΠ],3. τιμᾶσθαι, μάλιστα, 
ΠΊαΧΙ πη φῆ πηδτὶ Οεο. χχ, 28. 
πλείστου, Ρ᾽ ατἰ πὶ δοξίπηατε 5... ἵν, 

44. ᾿ 
Τιμὴ, φὐξπιαῖῖο, ργεῖϊϊα πὶ Οεο, χχ, 

24. 
Τίμιος, Ῥτειϊοῦαβ, οᾶτας Οςα, νἱϊ, 42. 

ϑγ. ἵν», 41. ΗἸ. 1, 13. Βοποταϊας 
Οεςσ. ᾿ἰΧ, 13. 

Τιμωρέω τινὶ, ὅν. νἸ, 31. ΗἸ. ἱγ, 5. 
σιμωρέομαί τινώς ΟἸοἸοΟΓ, ρα πὶο αἰ 1- 
4υεπηι ΗἸ. ἱ, 12. 

Τὶς ἐπί εηα! Οεο. νἱΪγ. 39. πσαρορμᾷ τι, 
ναάς ᾿ποϊῖαξ Οεο. νἱῖ, 7. «τὶ, ποη- 
ὨΪΉ1], να]άς Οεο. ν, 7. οὐδέν σι, 
Ρίαπε ποη Ηἰ. ἱ, 28. σχεδόν σι Οεο. 
ν, 17. μᾶλλόν σΟεςσ. νἱ, τ. τὶς ἐγι- 
Τε ρίίμγ, Οεο, ἵν 12: 111) 8: Χὶϊ, 
ΤΟΣ 12. τι παῖδ ΡΝ ΧΡΙ ἴω, 2 ν ὙΠ, 
ααοτγίαπι ἢ Οεο. ἵν, 1. τί δέ; ρότγο 
Οες. {|,.2. 5... ΨἢΠν 32. τί οὖν: ἣν 
Οες. νἱ, 12. σί οὖν ; ἦ Οεο, [ἰϊν 1. 
τί οὖν ; οὐ 1ὁ. 4. 

Τισράω, Ῥετίοτο, ρετίαπάο Οεσ, νἱΐ, 
40. 

τλήμων, τηἰϊίετ Οεσ. νἱΐ, 40. 
Το, ἴατπιθ, νοῦοὸ Οες. ἰἰϊ, ε: ἵν, 21: 

ν]Ϊ, 2 : Χὶϊν 5. σοὶ εὐθὺς, πα ὉΠ] 
τηοῖὰ Οεσ. χχ, 26. 

Τοῖχος, ὃ, ῬΆΤΙ65 ὅγ. ἱν, 38. 
Τοιχωρυχέω, ρατίεῖες ρετίοαϊο 5. ἵν, 

Τόκος, ἴοεῖα5, Τα ὈοΪο5 Οδα. νἱῖ, 34. 
Τοξότης, ΤἀρῚ τατὶ 5 ρα 465 Ὅεσ, ἷν, 5. 
Τοτὲ μὲν----τοτὲ δὲ, “τηοἄο---πλοάο 8, 

νἱΪ, 5. 
Τούτῳ---ὔτι, ρτορίεγεα συοά ΗἸ. ἱ, 17. 
Ὑρέποραι. τοὺς πολεμίους, Ὠοῆα5. ἔμροῸ 

ΗἸ: 1ἴ, τον Δ Ρύ νὴν 2. τ τὴν ὑἐφ᾽ 
ἁρπαγὴν, δὰ φτοοάας πὶ σοηνετῖο 
Δ. Ἰ, 32. εἰς σι ἐῤῥωμένως, οτπηϊ 5 
ψιγῖθας ἰησαπηθο ἴῃ αἰϊᾳαϊά ΗἸἹ. ἴχ, 
΄ς 

Τριημιπόδιος, Γοἰαυρ65, Ρὲ8. σὰπὶ ἀϊ- 
πιάϊο Οες. χὶχ, 4. 

Τριηρωρχία Ὁ. π. Οες, 1ἰ, 6 ; νυἱῖ, 3. 
Τριπόδης, ἰτρεά)ῖ5ς Οεῦ. χὶχ, 3. 
τρίπους, {πΠ|0ὰ5 5:0. ἵν» 45. 
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Τρὶς ὅσα κέκτησαι, ἘΙΡΙΟ ρίυτα Οὐ, 
11, 4. 

Ὑροφὸφ, ἡ, Ὡστχ Οες. ν, 17. 
Τρόχος, ΟΙΌΪ5 (αἰταϊου! 5 50. 11» 8. σρο- 

χοὺς μιμεῖσϑαι, ἴῃ τηοάμτη τοῖς Λ 
οτΐβ ἴε νεσίεγε εἰ οἰγουστηνοίνετς 26. 
22. 

Ἰρυγάω, νἱπάετηϊο, νᾶ5 ἄέςοτρο Οεο. 
ΧΙΣ, 19. 

Τρώγω, νΕίσοΥ 5γ. ἵν, 8 
Τυγχάνω ἔχων, ὨΔΌΕΟ Οεο. ἷ, 4: δεό- 

βέενος, τῊΪΠὶ ορὰβ οἱ Οεο. χὶ, 14. 
ὅπου ἔτυχεν" Οες.! Ἱ, 3: δ τι ἄν σύχῃ 
Μὴ, 4. εἰ ὅπου ἄν τύχωσιν ΧΧ, 28. 
ἄγοι. ἕδτῖπεῦς, ἱογία το, 

Τυγαννούμενοι ΗΙ. νὶν» 14. εἰ τυραννευός- 
μβενοι 'ἰ, 11. ροϊεῖδιὶ {γτάπηὶ [αὉ- 

"7εέξ!. 
Τυραννίαι, Ἰτηρετῖα {γταηποόγαση Οεο. 

1. ΠΣ: 
Τυρωννικὸς » λόγος» 1|Όεγ ἀς ΤΕΒΠΟ, 

ΤΊ. ΗἸεγοης. 
Τύρωννος, αἱ [Ὁ] 5 ἀοτηϊηατοπ τῇ ΟὉ- 

τἰηδῖ ἴῃ οἰνίτατα οἰΐτα ᾿ἰθετὰ ΗἸ. 1» 
2. (ῳ7. 

Τυφλός εἰμι σῶν ἄλλων, αὐἀΐρεξιυ 4}10- 

ΣῸΠῚ σᾶτεο; [Π σϑοῖογιβ σευ 0 50. 
ἵν, 12. 

Ἴ. 

ὕσβρις, πο] εητῖα, Ἰη] σία ᾿πρτίτη 5 εα, 
4085 σὰπῃ σοητατηε δ εἴ τυτριταἀὶ- 
Ὡς εἢ σοπἸαηξὶα, οἂἱ Ἰηξετίγ Οεο. 
ἵν 8. ΔΡῚ Ναὶ ἘΑΧΗΝΝ Ἐτ,. 

“Ὑβριστὴς, ᾿πίο!αΠ5, οῤῥ. σώφρων, Δξ. 
Χο» 

Ὑβοιστόσερος, ἯΙ]. Χ, 2. 
Ὑγιαίνω, ταεηῖε ἕὰ πᾶ ἔατη Οες, χὶ, 5. 

ὀφϑαλμοὶ, ορροῖεὶ ὑπαληλιμ μένοις 

Οεο. χοῦ. 
τγρὸς, Ὠυτγηϊάα5. Οεο. χὶχ, 6. ὑγροὶ 
καρποὶ, Φ. 6. νἸ Πα τα, ΟΙεαπ εἴς, 
Οεςο. ν. 2ο. 

Ὕλη, ὨεΥθφ ᾿π0 1165, ἔγαϊτείατη, ἢΠῚτ- 
Ρ65 Ὠυπηῖες, αὐυἱοαυϊά ἱπηρεαϊξ, 
αὕ0 τηΐϊπμ5 ἔγαρεβ γεέϊε ε ἴετγα ργο- 
τταάϊ φροίππι Οεο. χνὶν 12: χυϊΐ, 
12 :: Χχ᾿, τάν 20. 

Ὑρμνέω, οεἴεῦτο, ἰδάο 50. Ὑ]}1» 31. 
ΗΙ. χὶ, 8. Αξ. χὶ, 2. 

“Ὑοσκύαμος, Ὠγοίογατηι5, Πεῖῦα Α- 
ΡΟΙ μα τὶ5, δἰϊεγοατα Οοσ. 1,13. 

“Ὑσαγορεύω, ῥτεοίοτιθο, ἀϊξϊο Οες. κν, 

7: 
“Ὑπαίϑρια ἔργα, οροτα αι [οτῖβ Ὁ 

ἀϊο υπι Οεο. νἱΐ, 20. ἐν ὑπαίθρῳ, 
ἴοτίβ (Ὁ ἀϊο Οδβο. υἱΐ, το. 20. 

“Ὑσπακούω, ἀξ Ἰαῃίτοτε 5. 1, 11. τῆ; 
διδασκαλίας, ΟὈτετροτο ἀἰϊοἱ ρ  1πς, 

ΙΝΌΕΧ ΘΟΕ ΕΟΙΤΑΤΙ5 

οὐἴξυτοο ῬγοοΌεΟ δυγοῦι Ῥδιεηίεῖ 
Οεο. χὶν, 3. τονὶν ΑἰΙσυὐυ5. στη η 8 
Ῥᾶτθο Οες. ἰχ, 18. Αξ. "ν, 4. 

“Ὑσαλείφω, ἔμσο της {Π|η0’ Οεσ. Χν 5. 
“Ὑσανίσταμαι, αἴατσρεπάο εχ {εἀϊθυ5 

ἉἸΊοαΪ σεάο 850. ἵν, 31. ἀσὸ τῶν ϑά- 
κῶν, αἴοτρο εχ [εὰθ Ποποιὶβ οαυΐα, 
ΗΙ. νυἱὶ, 2. 

Ὕπαντάω, ΟὈνίατη Ῥτγοσεάο 8ὅγ. ἰχ, 3. 
Ὕπάρχω, δάαπι, ρῥγθῖο ἔὰπιὶ Οερ. 

ΧΧΙ» 11. 
Ὕσέκκαυμα, ἴαχ, ἱποϊίατηεπίατα 50. 

ἵν» 25. 
ὝὙπεξαιρέομαι, Ηϊ. ν, 2. 
Ὑσὲρ τοῦ μηδένα ἀποϑνήσκειν, τι6 415 

τηοτίδίαγ Ηἰ. ἱν, 3. 
Ὕπσερασπάξομαι, νεΠετηεηῖεγ ὅτηο, μ 

Ποπλίου εἴ ουρίάα εχοϊρῖο 50. ἵν» 
38. 

ἽὙπέραυχος, λαξιαδαπάας ΔΕ. χὶ, 1τ. 
ὝὙπερβάλλω σὰ ὅρη, ἴἀρετΟ τηοπίοβ 

ΑΚ. ᾿ἰν 5. 
ὙὝὙπερβαλλόντως, εχὶτηῖα, ῬΙΕα σεοίετ!8 

Αξ. 36. 
“Ὑσεργάζομαι νέον τῷ σαόρῳ, πονΔ] 6 ΠΏ 

Ρᾶτγο ἰαθογαπάο δὰ ζδιοπεπι Οεο. 
χνὶ, 9. 

Ὑπερδέξιος σόπος, Ἰοου5 Γἀροτῖογ, εἀϊ- 
ἴὰ5 Αξ, 11» 24. 

Ὕπέρευ, εβτερὶς, ἴαρτα τηοάστη θέμα 
ΗΙ. νἱ» 9. 

ὝὙπεριδεῖν, ἀείρισεγε, σοπίθγηηοσα ΑΒ. 
ΨΠΠΠ, 4. 

ὝὙ περορᾷν Ἰάεηι βρη. 50. Ψ}}ΟΡ'3. 
Ὕπερόριω, τὰ, 5γ. ἵν», 31. : 
σερσεμονύνομαι, δἰ οτῖοτ ὅγ. 1], τι. 
Ὑσερφέρομαι, ἔετοτ, ἀοέεγου Οεο. χν]]]ν 

ἀνα, 
Ὑσερφοβοῦμαι, ἴῃ Τατῆτηο τησῖὰ ναῦς 

ἴογ Οες. νἱϊ], 17. 
Ὑσέχω ἀπάτης δίκην, τα! ἀϊ5. ἈΙΡΌΟΙ 
8γ. ἵν, 10. 

Ὑπήνεμος, νεπῖο πΠοη Ἔχροῇίαβ, νεηΐο 
ςοπίγατὶς Οεο. ΧΥΠ, 7. 

ὋὙσηρετέω, αὐπλϊηϊῆτο Οεο. υἱῖϊ!, τό, 
ΟὈΐξαυοτ, ρᾶτεο χν], 7: Χχὶ, 8. 
Β͵ΔΌΠΟΟΥ, δἰἰοα  ὰ5 νοϊαρίδεϊ ᾿πίεγ- 
νίο ΗἸ. χὶ, το. Αξ. ἱν, 4. ὧδ απηα- 
,ο, φιῖ [5 α»παίογὶ ῥγαδεί εἴ οὐεχιῖ 
1“εν Ηἰ, ἱ, 37. 

Ὑσὸ πολλῆς ἐπιμελείας, ἄυγα ΤῸ ου- 
Ποάϊα, ταᾶρῃδ οὐτᾶ Οεο. νἱῖ, ς. 
ὑ-τὸ τὸν αὐλὸν, αὰ τηοάμππι εἰ ᾽ 8. 5Υ- 

“τς, ἦν, 
Ὑ ποδείσσερός τινος, ααἱ ΔῸ ὡς ἴα- 

Ῥεγαίυζ, εἷ σεαϊς Οες. χα, 8 
ὝὙποδεικνύω, ἐχεμρίὶο τηοηῆτο, ἰἄοζεο 

Οεο. κχἰϊ, 18. 
“Ὑσόδημα, οαἰσεὰβ Οεςο. νἱϊ, το. 
ὝὙποδύομαι, ζαίοὶρὶο, ἱπβίευο, Οες, 

ξὶν, 3. ὉὉ᾽ οὐπὶ Βυάδο εἴδπι Η, 

᾿ 
) 

; 



ΖΕυΝΙΑΝτδ. 

Βιθρῃμαηὰβ ἴπ ΤῊ. ἵ.. 9. ἀποδύῃ 
Του θεηάἀαπὶ σεηζαϊξ. κίνδυνον, ρετὶ- 
σα] πὶ Ταδεο 50. ἵν, 35. πόνον, 16- 
Ὀογετα Τατοΐρὶο Η]. νἱϊ, τ. 

Ὕποζύγια, Ἰατηεηῖα, “ἡ θονε5, πιὰ], 
εἰ ἐααὶ Οεα. αν], 4. 
᾿Ὑσόϑεσις, ρΡηποϊρίατα, σαΐϊ οὐηπὶς 

ἀϊραιϊατῖο ἱππἰτταγ Οὐσ. χαὶ, τ. 
Ὕποκριτὴς, ΕἸαγῖο 5υ. πΠ, ααν νἱν 3. 
Ὑσπολαμβάνω, (ἐττῆοπε εχοϊρῖο, τὸ- 
Γροπάξο Οεα. Χ, 4: Η!. νῖ, ο: νΠ], 
1. 8, εχίπίπιο, Γαὐρίσον Αξ. ν, 6. 

Ὑσολογίξομαι, τατίοπετα Πάθεο αἰ ϊοιί- 
705 τεὶ Ηἰ. νἱϊἱ, 6. 

ὝὙσομένω, ([αἴίπεο ΗἸ, νἱϊ, 4. 
Ὑσὅνοιο;, ΑἸ]εροτία 50. 111, 6, Τοΐ." 
“Ὑπόξυλος Οες. χ, 1. 
Ὕ ποπίνω, Τὰ Ὁ θο, ραυϊο ρ]ας ᾿ῆο 

Ὀΐθο ὅγ. 1Χχ, 2. ψ81. Τὰ ὈΊθεγα εὔίαγι 
αΡ. διμεῖ. ἸΝόγοηι. οοσμνγι, 

Ὑσοπτεύω, Ταϊρεξζατα παρεὺ ΗΙ, ἰἰϊ, 
17. 

Ὕποσσος, [αἴρεδεα5 ,φ. ἐπ. Ηἰ. ἴ, 15. 
Ὕπόσπονδος, Ὀεπεῆοϊο ἱπάπιοἰατα ΠῚ, 

ἔαξὶϊ5 ᾿πάαο115 δ. 11,15. 
Ὕ πόσχεσις, ῥτοτηϊ πη τὰ 5. 1.2. 
Ὑποτρώγω, εἄο 50. ἵν, 9. 
᾿Ὑσουργέω, οὈίεχαοτν ΗἸ.1, 37. οὔοῖ- 

Ὅπι ρῥτεῆο, Ὀεπεδοίυτη οοπέετο ἱπ 
εἰς ρου αὶ, 1.2. 

ὝὙσούργηρω, οὔηοίατη ΗἹ. νἱ]], 7. 
᾿Ὑσπουργία, οἰβοίαπι, οδίεααϊατα Ηἰ, 

1, 38 : νἱϊ, 6. 
Ὕοφαίνω, οτίοτ. ἐπειδὴ ὑπέφαινε ἔαρ, 

ἱπϑαηΐε νεγε Αξ. 9» 25- 
Ὑποφέρειν τὰ πράγματα Οες. ἴ1, 14. 
“Ὑσσιος, ἰηνετία 8, τεΐαρίπὰβ Οεο. χὶχ, 

Ὑστερέω τῆς πατρίδος, ἀείατη ραίτῖε, 
ἔεγο ὀρϑῖῃ ἔξτο ρβαίτγίεε Ἀξ. ἴϊ, 1. 

“Ὑφαίνω, ἴέχο Οες. νἱϊ, 34. ᾿ 
“Ὑφηγέομαι δρόμῳ, ρτεεοῦττο ΔΕ. ἵν» 31. 

ἵν, 1. χρήματα 1τπείδυτοβ θα τος 
ἱπάϊοαγα. πο. 

Ὕφίεμαι, αὈΠίπεο, ποη {υίπεο Οεο. 
"ΧΙ, 14. τῆς γῆσν ἅρτο οεᾶθ, ἀρτα πη 
αἰτιρίεπάστη τεϊπααο Πποῆϊ Οεο. 

ΕΝ], 6. πόνων, Ἰαῦοτες ἀείγεξιο, τὴς 
Ταδάποο ᾿ἰαὈοτί 5 ΑΘ. ν]ῖ, 1. 

Ὕφίστημι, Ῥτοτγηϊο, Γαϊεῖρῖο ΔΕ. ἢ, 
η. ὑφίσταμαι, τὰῖ οβέετγο, [αἰοϊρὶο 
Ἀρ. νἷ, τ. τὸν σρόπον τῇ τ. Ππ. ἀλα- 
ζονείᾳ, ταουϊθυβ εἰ ἱπβιταῖο νἱτθα 
ἀϊίογερο ἃ Ῥεγίατυπι τορὶβ ἕαῖα Ας,. 
1Χ,4 1. 

Φ. 

φαιδρὸς, ἩἰΪατῖ5. ΑΕ. 15 13. Ρ 
φαίνομαι, τα ΑΘ. 7 25. ἌΡΡάτεθ, ἔπ 

9357 

σοηρεξζατη Ρτοάθο ὅζυ. ἴχ, 3. ἔχωνς 
Πᾶῦεο Οες, ἵν, 7. ΗἸ. ἵν, 6. εἰδὼς, 
ἀΡρΡαγεῖ τὴς Γοἶγτα Οεο. ψνὶ]], 22. νἱ- 
ἅδον Οδὸ. 11], 7: νῖ, 4: 

Φάλαγξ, δοῖεβ ἱπῆγαξδια ΗἸ. νυν, 7: 
Ἀρεῖ, 31. σαῇγα Αρ. 1ἴν, 1 5. γοῖ, 

Φανερός εἶμαι ἡδόμενος, τηδῃξεῖο Ἰαΐεος 
Οες. ἰχ, 1. ἐκ Φοῦ φανεροῦ, ἀρετῖδ, 
Ῥαΐδτη Δσ. 1, 6. 

Φανὸς, ᾿ποϊάπι5, οΪατα9 Οεσ. ἰχ, 3. 
«Φώσς, Ἰὰχ ἐῤϊά. 
Φάσκω, αἴοσο, Ἰαξὶο ΗἸ. ᾿ϊ, τό. 
Φαῦλος, ν᾽}5, ΠοΠ ρτγετοίαβ ὅγυ. ἵν, 

40. τῇδ] 58, ἱπῸ1}}15 ἐῤ. 48. φαυλό- 
σεροι, Ἰηξετίοτοβ ἀϊραΐζατε εἰ ορὶθὰ9 
ΗΙ. ἵν 27. 

Φαύλως, ἢδε ἅτίε, ἱπερίε Οες. χἰϊὶ, 4- 
Φέγγος, Ἰατηεη 50. ἷ, 9. 
Φέρω, σεῖο Οεο. ἴχ, 16. στράτευμα, 
νἱέζα τ ργεθεο εχεγοίταϊ Αρ,. ἵν 20. 
Ρεπάο, ἐδ ἐνϊῤμίο, Οες. ἱ5, 22. μει- 
σϑϑὸν φέρω εἰ φέρομαι φμονποίο α1772- 
γάρ, Ὁ. π. Οεσ. 1, 6. φέρω, [ετι!}}ς 
απ Θες. χχ, 4. βλάβην σινὶ, ἀδτη- 
πάτα ἀβδγο Οεο. 11], 5, φέρειν τὸ 
κρατεῖσθαι νομίμως, Ῥαϊϊ, αὐ ΠΡῚ δ 
Ἰεξῖθα ἱπιρεγαγεῖασ αἰϊαϊὰ Αρ.. νἱν 
2. φέρεσθαι πλέῖϊον, ῬΆΓΙΕΠῚ Πη8]0“' 
τϑίῃ δοοίρεγε Οες. νυἱΐ, 27. εὖ φέρε- 
σϑαι, ὈεπΕ ρτοσεάεγε Οεσ. ν, 17. 
κακῶς, 'τηα]ε ῥτοσεάετε Ἀξ.. ἴ, 3 50 
ἠνεγκάμην, ἀδία}} Οεσ. νἱΐ, 13. 

Φεῦ, ρΡᾶρεβθ, ποὰ ! 50. ἵν, χζϑ. Αξ. νἱϊν 
4. 

Φήμη, νὸχ ἀἰνι πα, οὐδουϊα πὶ 50. ἵν» 

49. 
Φϑάνω, απητεγοτίο Ἀ Κ΄. νῖ, 5. 
Φϑέγγομαι, σοηίοσπο, ἐδ ολοΐο, Οες. 

ψἱΠ, 3. ΤἸΟπυτὴ εὐο 8γ. ἴ, το. ἴο- 
ἀυοτγ 50. 'ν, 49. 

Φϑονέω στέγης, ἀοτησπὶ ἥοπ ἱπέγο- 
ταϊτίο 50. 1,12. οὐ φϑονήσω εἰπεῖν, 
ΠΟῚ Β͵ανΑΌΟΓ, ποη τοοπίαθο ἄϊσετε 
Ξ5γ. 111, 5. : 

Φιάλη, ροσυϊατη, Ραΐεγα ὅζγ. 11, 23. 
Φιλανϑρωπία τῆς τέχνης, ατὶϊα Π|Ρετα- 

Ἰιέαβ, επί ρηϊίας ετρᾶ Ποπηῖηθς, ἐδ 
αργὶ μέγα, Οες, ΧΥ͂, 4. 

Φιλέλλην, Οτροογατη Παἀϊοίας Ας. 
. 115,21: ὶ 

Φιλεργία, ἸΔΌοτὶ9 Πυάίυτη Οες, χα, 
26. 

Φιλεσαιρεία, ἀτηϊσογάτη πυδίατη Αρ. 
11... 22: ι 

Φι,λέω, οἴου ]οῦ ὅγυ. ἵν, 9. 18. φιλέω᾽ 
εΠῈ ανπῖοῖ, μὰ ἐράω αὐπαίογῖς, «Ἱά, 
ΗΝ χῖν σι: 

Φίληρμα, οἴοαϊ! τῇ 5... Κ᾿, 7. 
Φιλία, 8:6 Γ ἀπιϊδογαπι Αρ', ἰΐ, 5. 
Φιλικῶς, ἀτηΐσε, οχ ἀὐ)ίοἰ τα ὅν, Υἢϊ, 

δι ἈΙΩΆΠΈΘΕΓ, ᾿ΠΠᾺΓ ἈΓΊΔΏ5 50. ἰχν 
2 
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Ἅ.- βλέσειν αρός χινὰν Δ] Ἐπὶ Ὀ]αη- 

αἷ5 (, ρἰδοϊαῖβ ὁσυ 5 ἱπταετὶ 8γ. ἵν, 
59- 

Φιλογεωργία, Τυάϊατη 
ες. ΧΣ, 25. 

Φιλοκερδὴς, Ἰᾳοτὶ Πυάϊοία5. Οεο. χἰϊ» 
τό: χὶῖν, 1ο. 

το ,λοκηδέμων, ετσα σοηίαηραϊπεος 4: - 
παείῃμε οἤοἰοία5 Αξ. χὶρ 12- 

Φ λοκινδύνως 50. ἵν» 33; 

«Ὁ ,λονεικία “τὸς ἀλλήλους, σοηϊξδητϊῖο 

ταῦῖθα, Πυάδίη) ἱπίεσ ε σετγίδηΐιὶ 
Οεο. ΧχΙ, το. Αδ. 11, 8. 

Φιλόσχολις, οἰν} 15, οἰντται5 Παάϊοίας 
ΗΙ. ν. 4. Αξ- νἱὶ» 1. 

Φ, λόσιτος, ἔγατηεπίδτϊο παροῖϊο 4υς- 
ἤατη δοϊεης Οεο. Χχ, 27. 

Φιλοσοφέω, [αφρίεπιῖϊς πμάεο ὅ8ζυ. ν]]]» 
39. φιλοσόφου Οες. Χνὶ, 9. ποί. 

Φιλόσσοργον, ἀτῆοΥ ΑΒ. ν]]], 1. 
Φιλοσιμέομαιγ ΟὈΠΙχα, δαάϊοίε ἔαοϊο 

Οες. ἵν 24. 
Φ,λοτιμία, βἰοτῖοα ουριάϊας Οεα. ἷ, 

22. Ηἰ. νἱῖν 3. σοπίεηξο ἀς β]οτγῖα 
Οες. χχὶν 10. ἀϊρκηΐϊϊας ΗἰἸ. ἴ, 27. 

Φιλοσίμκως, δτηὈϊτοΐξ, Ὑεετ ηἴεΓ 
5. ν}}}7 41. 

Φιλοφροονέομαί σι, ἴῃ τα δ]ίαυα σοπιΐθ 
εἰ Πυμγδηὰβ [ατὴ ετρᾷ αἱ. Οες. ἱν, 
20. 

Φι,λοχρήματος, ἀνάγα5, αἰ ν᾿τάτὰ π σα- 
ΡΙάμυς ὅγυ. ἵν, 46. 

Φλὸὺξ, Βατητγηᾶ ὅγ. 11, 24 : υἱΐ, 4. 
«“Φοβέομεαι, μὴ οὐ, ΨΕΓΕΟΓ πα ποη Οες. 

Χνΐ, 6, περί σινὸς, τπαςο ἀς 4]. ΗἸΙ. 
νυ» ΤῸ; 

Φοβερὸς, ἴαγΙ Ὁ }}1|5, νὶσι τεγγοπαϊ Πα- 
Ῥεηβ Οες. ν|]], 8. ΗἸ. νὶ, 9. 16. 
ψυχὴ φοβερὰ, απϊταὰβ τ πη ά5 Οεο. 
Ὑ, 25. φοβερὸν, τηεϊααπάμππι εξ 
ἘΠ Σϑὸ 

Φόβος; ἀπὸ στῶν δορνῷ. ταεῖα5. 141ε}}}- 
τὰ ΗἸ. χ, 3. 

ΦῬοινικὸς, Ῥαηΐσεϊ σο]οτγὶβ Αξ. 1Ϊν 7. 2197. 
Φόρημα, οπὰβ ΗἸ. γ|}], το. 
Φορτίον, ὁπ Οδο. Ψν111») 12. 
Φρονεῖν μέγα, ἴε ἐβξττε, οἰαῖο εξ δηϊ- 

ΤΟ 50. ν]1], 5. ΗἸ. 1, 28. ΑψἈ. ἢ, δ: 
Φρόνημια, δυάδοϊα;, Δηϊπιὰ5 Αξ. ἢ, 8. 
Φρονηματίας, ΥἿΓ τηλΒηὶ δηϊπηὶ Αξ. Ϊ» 

24. 
Φροντίζω. Φροντιξόμενος, ἀξ ᾳὰο [0]11- 

οἷτὶ Ταητ, οἂἱ Ρῥτγοίριοιαης ΗἸ. νἱϊ, 
1ο. 

ΦΦροντσισσὴς 5γ. νἱ, 6. ποΐ, 

Φρούραρχιος, Ῥτορίοξϊι5. ΡτοΠαϊ! Οες. 
ιν, 7. 10. 

Ὁ ρουρὸς, ουος Οεςσ. ἱν, 9. 
φυγᾶς, εχία] ΔΕ. ἰΪ, 2. 
Φυγὴ, ἐχἤ]ίατη Ασ. ἱ, 37. 
Φυλάσφσομαί τι, ἴανῖο, τἰπγ60, οαΥ60 

στ σὐ ΓθΡ 

ΙΝΘΕΧ ΘΟΕΖΟΙΤΑΊΤΙΒ 

τ ἢ] δὉ α]. ΗἸ. νἱ, 3. ΔΆ. Σὶν κ. 
Φυλή. κατὰ φυλὰς, ΡῈΓ οἰαῆξεΞ, βεπε- 

τὰ, τ θυ5 Οεο. 1χφ 6. υδἱ ὅπλων, 
ὀργάνων φυλαί. Ηϊ, ἴχ, 5. 

Φῦλον, ΞΕ Π5», ΡΟρυὶ5 Αβ. νἱ]» 7. 
Φύρω, ρεγπλϊίσεο, ἱπαυΐηο Αξ- ἰἰ, 14.- 
Φύσις σφοδροτάτη, ὨΟΠπΊΟ δηϊπιὶ νες- 

τηεητΠγαὶ ΔΑ 5. νν 4. 
Φυτεία, ΔΙ ΌΟΓατα Ρ᾽δηϊαῖο Οες. Υἱϊῖ; 

δ,» πῖχ, ἃ, 
Φυσευτήριον, ΟεΟ, χὶχ; 13. ποῖ» 
Φυτεύω, Ρἰαπίο Οεο. χν; 11 : ΣΙΧ, 2- 
Φυτὸν, Ρ]αηῖα, Γατουϊὰβ Θες, Χὶχν 2: 

1ο. 
Φύω, ρῥτοΐετο, παίοὶϊ ἕδοϊο Οεςο. ἵν, 13. 

14: νῖ, το. παίυγα τῖθαο, ἱπάο, 
παϊαγαπ, 8]1Ο} 5 ἰηβίταο Θες. νἱῖν 
16. 23. 30. 31. πεφυκέναι δοκεῖν ἢ 
ἃ παῖατα Θοτηρατγαϊατα, εἴ νἱάεϊας 
Οες. ΙΧ» 19. εὖ πεφυκότα, δ πᾶ- 
ἴατα Ῥυϊοτα απ, οβῥ. τοῖς εὖ εἰργα- 
σμένοις 5γ. ν, 4: ἐπεὶ καὶ πρὸς ἰσχὺν 
ποὺς ἐφ5. ἄριστα πεφυκότας ἔχα; 
σὰ πὶ ΟΟυ]ο5 σοηττᾶ ογπΠ6 πῇ -Ψὶ πῃ 8. 
παῖαγα τηυηῖῖοβ Ὠαρεαΐ 580. ν» 3. 
ο΄. ". Ηι. ἃ], 9. 

Χ'. 

Χάλαξα, δταπάο Οες. ν, 18. Ι 
Χαλεπὸς, τηοτοί5, ἐε Χαμίλίῤῥα, 8γ. 

11, το. δεσπότης, ἀοτπηϊπας ἀγα, 
ἵξεβνυβ Οεο. ἵν 22. νόσος, τηοτθιβ᾽ 
δτανὶβ 50. ἵν, 37. Χαλεπῶς, ξΕ5τε; 
ποη ᾿ἰὈεπίεγ ΗΪ. νἱ», 15. 16. 

Χαλεπότης, τηο]εῆία, ἱγηροτίαηϊα5 
5 γ. νἱ) 6, δἰρεγιτα5, ἐρενιτἰα Οες. 
ἵν, 8. 

Χαλκεῖον ᾿. ". 5Υ. Υἱἱν 4. “ ") 
Χαλκευτικὴ, Ἔχοαἤοτα, Δ 815 ξεγγασῖξι 

Θεδ, ἢν τὸ ς 
Χαλκίον, νὰ5 δ πιδαγη Οοο. νἱ]ἷν» 19. 
Χαλκοτύσος, [Δ ΌΕ΄ φογατῖβ ΑΒ- ἷ, 26. 

Χαμαὶ, Ὠστηΐ Αξ. ᾿ἰν 14. 
Χαρίζομιαι, οθίεαιοτ, βταιἤοοσ, ΘοΥς 

Ροτίβ οορίδτῃ ἴδοϊο ΗΙ. 1,37. 
Χάριν εἰδέναι, Βτατία πη ἢάθετγς Θες. ΥἹΐ, 

37. χάρισε;, βταῖϊα, Ὀθεπενοϊεπίϊα 
468 ἀεθείαγ οὐ δεπεῆςϊα δοςερία" 
ΗΙ. νι, 7. χάριτας ἀποστερεῖν, ξιᾶ- 
τία τὰ ΠΟΙ τεΐεγγα ΑΕ. ἷν, 2. χάριτες, 
Ὀεπεβοία 580. νυἱῖϊν 36. ΗἸ. νἱϊ, 4. 
Αφ. ἷν, 3. Γ68 νεπεέγεεξ Ηἰ, ἰ,.34. 
διὰ χαρίτων εἶναι ' γίγνεσθαι, ἴῃ 
βταῖῖα εἴξ, δὰ ρτγαῖίατη σοὶ σεη- 
ἄἀδπὶ ναϊεγε ΗἸ. 'χ, 1. 2. 

Χαρμοονὴ, βαυάϊαπι Η]. ἱ, 25. 
Χαυνότης, τη} ΠΠπ|6ὲ5 Οεο. χἰχ, 11ν 
Χειμάζω, Πίθετπο, Πἰεγηεπὶ ττϑάθοον. 

Οςς. ν, 9. ὅταν χειμάζῃ ἡ Θεὸς, 



ΖΕΟΝΙΑΝῦϑδ,. 

τοῦτα Ἰ)εὺς (Νεῤήμημε) τειηρεῖῆα- 
μιὰς ἰῃ πιατὶ οοτηπιονεῖ Οδςο. νἱϊ!ν 
εν 

Σεὴρ, τηᾶπιι5, Ἔχεγοϊτας Οεσ. χχὶ, 8. 
᾿ ὑπὸ χεῖρω ἐσοιεῖσϑαι, ἴαεε ρΡοίιεῖαιὶ 
Γαδ] σετα Αξ. 1, 22. 

Χειροήϑης, τηδηαεῖας5 Οες. ΥἹΪ, το. 
Χειρονομέω, κοβίσαϊοῦ 50. ἰἱ, τῷ. 
Χειρόομαι, [α ] οἷο τηεῶ ροίεῆαιὶ Αξ- 

ἷ, 20. τοὺς ὄπισθεν, ρΡΟΙΓΕΠΊΟ5. οε- 
᾿ ἀο- ΔΕ. 1|, 12- 

Σερσεύειν, Ἰπου]ταπι εΠἘ Οδο. ν, 17: 
ἕν. 
Χέω, ἀϊθαπάο Οεσ. χνὶ, 1 : χυὶ, 8. 
ΣΧ λιδαΐνω, ἐγ Ο}110, εβεπηΐπο 5. νἱϊὶν, 

8. 
Χλοὺὴ, πεῖρα νίγεης Οεο. χυὶΐ, το. 
Χοῖρος, ῬΟτΟΕΙ 5 Ζῤ]ά. ᾿ 
Χυρηγία Οες. 1ἷν» 6 : νἱϊ, 3. 
ορηγὸς ἯΙ. ἰχ, 4- 
Χορὸς Οεσ, νἱϊ!, 3. ΗἸ. ᾿Χ, 4. χορὸς 

σκευῶν, οτάο νδίογι πὶ ἢ π}1}}1}5 ΟΠ οτΟ 
Οεςο. νἱ}], 20. 

Συροσοιὸς ΑΒ. 11»). 17. πιοΐ. 
Χράομαί πινί τι, αἴοΥ Δ]14 18 τα 84 8]1- 

αὐυἱά “. πα. Οες. ΙΧ» 16. υἵοτ, Πᾶ- 
θεὸ ὅ8ζ. 11, 10, ἀπλῖσο υἱοῦ ΑΒ. χὶν» 
3. δ. ἀσοώ, ν. π. ΑΕ. χὶ, 11. οἱ χρώ- 
μένοι, ἈΤΩΪΟὶ 26. 13. χρῆσθαι εὐγνω- 
μόνως ἑαυτῷ, φτυάξητζοΓ 16 βεγεσα κὶ 
ατὶ ν᾿ γαπὶ Ὀοπὰπι ἀδοος Ας- ᾿Ϊ, 26. 
σῇ ἡμέρᾳ ὅσαπερ νυκτὶ Αδ. νὶ, 6. 
ΟΕ. «ἀ Οεροη. χὶν, 9. γοΐ. 

Χρήξω τι, ἀεῆάετο, ἀρρεῖο Οες. ν, 8. 
Χρήματα, ὈοΠᾶ; γε65 408 ρτοίαηι Οες, 

'ν 7. βέφφ. ρεσιηὶθ Αδ. 1» 25. 
Χρημιατίξζομαι Αξ. 1,19. 
Χρημάτισις, ααδοῆι5, (' ταῖῖο τοῖ [δ οἱ- 

δηᾶς Θδο. χὶ, τὶ : ΧΧ; 22. 
Χρημακιστὴς δεινὸς, τεὶ [ΑγΩ]]Π]τῖ5. ἀὰ- 

δεπάδα ρεγιΠ]πγιι5 Οος, 1ἴ, 18. 
Χρημιαποσποιὸς σέχινην ἈΥ5 Δα ΤΕ Π1 [Ατη]- 

᾿ατοτα ἕδοϊεπάα ἂρία Οδεο. ΧΧ» 
ΤΕ: 

Χρηστὸς, Ῥτο 5 Οες. ᾿Χ; 5. 
Χρίσμα, ἈΠ Θητατη 5:0. 11). 5. 
Χρίω, χρισάμενοι, ατιξὶὶ 50. 1. 7. 
Χρόνος, ξεῖα8 5.0. ΥἹ]]2 1. διὰ χρόνον, 

ΡΟΙ͂ Ἰοπρα ΠΣ (δπιροῦὶ5 [ρα ΠῈ; 
ῃοπ δέξο ἐτεαυεηίεγ Οεςσ. ᾿ἰχ, το. 

Χρυσοχοέω, ἀὐτατα ἔα πάο, νϑίου]ατὶ- 
ἃτῇ δτίετῃ ἔχεέγοεο Οεο. χν]], 9. 

Χώρα, Ἰοςὰς, 41Ὲπὶ τ65 4υθραὰς ΟὈτὶ- 
πεῖ ἴῃ οχάϊμε Οεο. ἢΠ],.3 : νΠ]ν, το. 
22. ἑκάσση, [αὰϑ συ] αἴ ..6 ταὶ Ἰοσὰ5 
16. τ4. ἀρεῖ Ηἰ. χ, 5. Οεο. ν, 13. 

Χωρέω, Ῥτοσαάο, ῥτγοργεάϊογ Οες. ἷ;, 
11: ΧΧ, 21. Δᾷ. 1») 29. ῥγορεγγηί- 
Ο Οεο. κΙΧ, 8. 

Σωρίον. χωρία, ορρί(8, οαβε}1ὰ ΑΕ. ἰ» 
χό. 
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Χωρὶς, (εοτῆτη, Ππρυϊαιτίτα Οεσ, ν]» 6. 
5γ. νἱΠ[, 9. 

Σῶρος, ἌΡΕΙ Οες. ν, 4. 6. 5ζ. νἱϊ], 
8: ἐξειργασμένος, 56 τ ουἱτα5 Οεσ, 
ΧΧ, 22. Ῥτγοάϊαπῃ Οεο. χὶ, τ8. 

Ἂς 

ψέγω, τερτοπεπάο Οες. χνὶ, 7. 
ψΨέλλιον, ἈτΓΊ]}1]ὰ Οεσ, ἱν, 23. 
Ψεύδομεαι, ὨΟΠ ργθῖο, ποη ἴεγνο Αρ. 

ἷ,) 11.112. ἐψεύσθη, ἴρεβ δὰπι ἐεῖε]- 
11Ὲ Αξ. 11,9. 

Ψηλάφημα, σοηίγεξίαιίο 5. νἱϊϊ, 22. 
ψΨιλόω, ἀεπαάο Οεο. χνῖϊ, 12. 
Ψιλὸς, ΤῊ1165 ἰενὶς δυιηδίιγορ, νεἶθ5 

Ὁες. νἱϊϊ, 4. πυάα5, πο αἰπιαῖυβ 
ΔΕ. 11, 20. 

ψιμμύϑιν, σογα Πα, αϑρ Ἀ ΔΗ ΒΘ δες 
δα δοϊεβ ρΡυ]οτὰς. εἴ σαπαϊάας τεά- 
ἀδηκαβ Οες. Χ, 2. 7. 

ψόγος, νἱϊὰ ρεταῖϊο, οῤῥ. εὔκλεια, 5γ. 
ὙΠ, 33. 

ψύλλα, ρυΐεχ 50. νἱ, 8. 
Ψυχεινὸς, {τΡΊ ἀὰ5 Οεσ. ἴχ, 32. 
Ψυχή μου ῥγο ἐγὼ Οες. νὶ, 14. τὴν 

Ψυχὴν καταμιγνῦναί τινι, ἴοῖο 8ηϊ- 
τὴο Ἧἴε ἀεάοτε δ]ϊσαὶϊ γεὶ ΗἹ. νἱ, 2. 
σῆς ψυχῆς φυλακαὶ, νὶῖϑε, ὑτροπάϊα 

ΗΙ. ἵν, 9. ἐκ Ψ. σαμιεύομεοι ὅγ. ἵν, 
41. ἀρροτταβ. 

Ψύχος, {τρὰς Οες, ν, 3. 
Ψυχρὰ λέγειν, ΔὈΪατάα Ἰοσαὶ ὅγ.. ν], 7. 

Ὥ.- 

᾽Ω ,δὴ, σαῃτ]επα Ηἰ. νὶν 2. 
᾿Ωϑέομαι, ΡΕ]}]0, ἀτρεο ΑΚ. ἴἷγ 1.2. 
᾽ μὸς, οτα 5 Οες. χνὶ, 14. ᾿πηιηᾶ- 

τὰγα5 Οες. ΧΙχΧ, 10. 
Ω μος, ὨΠΊΘΙ5 850. 1ἴ,17. 
᾿Ωνέομοαι, ετηο Ηϊ. 'Χ9 11. Δρ. 1» 18, 
"Ωνιος, νεΕὩ8}15 ΑἘ. ἷ» 26. 
“Ὥρα, ἈΠΠῚ τετηρὰ5 Οδο. Υἱῖ, 33. ἐώ, 

φά. ὥρα τοῦ ἔτους Οεςο, ἱν, 13. ἴαπι- 
Ρὺβ ἀεβηϊτυτη οἱ Παταςτα πη, σαυτ ΠΔ 
Οεο. νν, 4. τειηρὺ5 Ορροσγία πα Πὰ 
Οες. χνὶϊ» 1. ὥρα ἐστὶ μεφ. 1π|7.. τεπι- 
Ῥὰβ τηδίαταπι εἵξ ἀ. 6. πεοοῆξ εν 
" σοπιπιοὴδ βειὶ ροϊεῖξ αἱ Οεο. 1], 
9. ὥρας ἄνϑος, ἢ05 ἴοττηξε 5. ν}]]ν 
14. ἐν ὥρᾳ Οεσ. ν, 4. 01, 

ἱΩραῖα, τὰ, [τιέϊα5 πηατατὶ, τεσ ροἢ ϊ- 
νἱ εἴ ἴὰ0 τειηροτγα οοἰ]εξὶὶ Οες. χνν, 
1. 850. Υἱῖϊ, 24. ὡραῖος ϑάνατος, 
ΤΆΟΙΒ πηᾶίαγα, εἷδ Μύπιδμο, ΑΒ. Χρ 3. 
ὡραῖος, Ῥυϊσὲτ 5γ.. Υἱ}]»), 21, 

“Ωροιότης, ἴογπγα εἴ νοὺπαα5 ΟΟΓρΡΟΥΒ 
Οες. νἹ]}» 43. 
Ζ721 
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Ὧ,ε) 6. ἐς, ῥγο ὥστε ΗΙ. χ, τ. ὡς εἰ-. 
σεῖν, αἴ [τὰ ἀϊσατη Οες. 1,4 : ΧΙ, 
8. ὡς συντόμως εἰπεῖν, Ῥαμ οἶδ οἵ ἀϊ- 
οδτα 2ὁ. 1ο. ὡς ἀρετῆς ἄρχεσθαι, 
δὰ Ἰπἰτατῃ τεξλε ἀροηάιὶ ἔδοϊεπάστα 
Οεο. χὶ; 6. δ. τά]. ηαοηίϊατῃ ΟδΟ. 
ν]ν αν ΝΠ») 9. ὡς συνεγενόμην, 40 
Ρϑέὶο ὑπᾶ ἔμπετὶπιὶ Οεα. νὶ; 12- 
ΟὨ ΠῚ; Ροΐϊαμάᾶπι Αξ. 1], 3. 6. οῤία!. 
210 ὅτι Οεο. ἵν, 21. σ. βέη1}. «ὀρ. 
“. 5. Οὐς, Ψἱ, 1. 6. ῥαγηῖς, Καί. ὡς 
ἀγωνιούμενοι, ὰ ρυρηδπάμτῃ Αξ. 1» 
28. οΓ, Οες. Χ, 4. ὡς, εο σοηῇ]ο 
αἴ Ὁ. π. ΑΒ. 1, 6, 14. ὡς, ἴα, ὨΪ5 ἀδ 
ςαυῆς Οες. [ἰϊ, 4. οὕπως----ὧς, Ρτο- 
Ῥίετγεδ, αυοά Οες. νἹ], 12. ὡς σπρία, 
οἰτοῖτο ετἰὰ Αδ. 11, 10. ὡς δυνασὸν, 
αυδηπίατη δεῖ ροϊεῆ Οεο. χί; 17. 

ΙΝΡΕΧ ΟἈΖΞΟΙΤΑΤΙΒ ΖΕΥΝΙΑΝΌΒ. 

ὡς ἐπὶ σὸ πολὺ, ΡΙεγιτησασΟεςσ. ἰχ, 
αι Χὶ, 20. ὡς σαφῶς, αὔδη ἰυσὰ- 
Ἰεπίογ " ἅ. δ. πο ἀπηδῖρας 50. ν]Πν 
Α. 

“Ωσπέρ, υδῇ Αξ: ν, 4. αυο ΠΝ 
50. ΨΙν, πΘϑ ὥσπερ πολέμου ὄντος, Ῥεγ- 

ἵπᾶς ἂς ἢ ΒΕ] απ, εὔδι ΗΙ. ἵν, 11-- 
--π. ὍΒΟ, 11, 7. ὥσπερ γε, νεατὶ, 
ΘΕΧΕΠΊΡΙΪ οααία Οεο. ἱ, το. ὥσπερ, 
"καὶ-ττοῦσω καὶ Οεα. νἱ, 3. 

“Ὥστε, αἱ ο. ἡπάϊο. Οες. 1, 22. 6. οῥίαί. 
16. 13. απίε ἑηβηῖ. ΕΟ ΤΟΣ Οες.. 
ὙΠ 12: ΜΠ 18. ἴὰ. 185 ΧΥΠΙ, ΓΠᾺΝ 

᾿Ωφελεῖσϑαι ἀπό τινος Οες. ἷ, 13. ,97- 
εἰ παρά σίνος Οες. 1» 8. ἀμ τάίεπα,. 
οϑρετς εχ αἱ. 

Ὦ φελήματα τῆς πατρίδος, σοπηπιοάβ,. 

αυξα δίτ}} ραίτῖθε Ας;. νἹ], 2. 

- 
εἶ, 

ἊΨ 

ΑΝ, Δρς γϑντ τον υχ 



ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Α, 

ἈΟΑΆΝΆΝΤΑ, Αξ- 11, 20, 
«ἄσαγπαλος νἱποαπῖαγ δῷ Αρεῆϊαο :2. 

Αοπαὶῖ, Αξδ. 11, 20. 
““ολη1]ες Ῥαίτοοῖο ἀπηϊοο αἰϊτατ 5. νὴ], 

31: υτζϊὰγ ΟΠίτοηα εἰ Ῥῃοηῖος 
ΤΔΡΙ ΓΙ5 1ὁ. 23. έ 

Ξέξεαβ ροπίυβ Οες. χχ, 27. 
ΖἜενῥηπι ἄσὸ τερεβ εἰϊσαπε Ἀξ. 11, 29. 
ΖΕ πίαπεβ, Δδ. 1, 6. 
ΖΞ οΙες, Δρ. 1, 14. 
ΖΕΓςὈγῖὰ5 ΡΒ Πα 5, ἀτηΐϊσιβ ϑοογαίὶβ 

Ὅν. ἵν, 64. " 
ΖΕ ΤΟΙ, Αδ. ᾿ἷ, 20. 

Αξαῖμο Ροδῖα ϑ'υ. ν1"], 32. 
Ἀρεῆϊαυβ “γολίάανπὶ βίϊμς, γεκ δῥαγ- 

245, ατλίομς Χοροῤῥομηὶς : υἱά. ἀδ ἐο 
“Χεπορῆ. Ἐποοηίμ. 

Αρῖ5, “σεμίαϊ ζγαίεν εἰ 1, εοἱγολίάϊς ρα- 
ἐξν Αφ.1, 5. ᾿ 

ΑἸεχαπάήεσγ, μὰ βαγὶς, Ῥυιαπὶ δες, 
Ἰαάϊοαν!ς ἀδ ρῥυϊοτιταἀϊηα 85γ. ἱν, 
20. 

Απλγοΐβο, Αξ:. νἱ1], 7. 
᾿Απαχιπηαπάεσ ἱπίογργεβ Ἡοπηοιὶ ὅγ. 
"ΠΗ, 6. 
ἈπιΠδης65, “ λεηῖοηῆς, ϑοσγα!ς Ἅ10. 

σἰῤμῖμε, ϑοοταίθαι ἱπίθιτοραΐϊ, ΟΌΓ 
ΧΑΠΙΠΙΡΡΕη ποη οὐυ αἰαὶ 5γ. 11, 10: 
υἱΔείογ περαῆξ, νἱτταῖε πη ἀοοετγὶ 
Ῥοῆδ 26. 12 : Ποπῖο ρῥϑαρεῖ; εἰ ἰᾶ- 
τῆξη ἀϊν!5 β]οτγίαίαγσ 50. 111) 7: 
ἶν, 34 : (α]] ατα δαάάαχὶε δά Τορἢϊ- 
ας Ρτοάϊσυτη εἰ Ηἰρρίδτη ὅ8ὅζ. ἵν» 
63: ΖΕ (ον! αση ῬΗΠαἤπαπι σοπι- 
τησηάανς ϑοοτγαίὶ ὁ. 64. 

Ατοδᾶος, Αρξ. 11, 23. 
Ἀτρῖν!, Αξ. 11») 9. 
Ατιδάπα, 50. ἴχ, 2. 
Ατίφθυβ ἀὰχ ἴῃ δχεγοῖςα Ουτὶ τ πουῖβ 

Ὁδδι 1. 10. 
ΑἸ ΟθαγΖάπεβ, ῥγαζεξίως Τιγάϊα εἰ 10- 

πα, Δξ. ᾿ἴν 26. 
Απβοάετγηαβ, απὰ5 εχ Ἠδτγου 5 ροίε- 

Σὶβ τε τ ρτῖπλὰ5 Θραγίατη ΑΒ. ν"]]ν 
7: 

Αὔα, “477α »μπίπογ, ΔΒ. ἷ, 7. 
Αἰραῆα, ϑοογατίβ τηδρί τα Οεςσ. Π], 
ἜΔΕΙ 

ΑΠῶς, τς, Αρ'. 11, 26. 
Αἰμοπίθηπαπιὶ ἰβπανία ἴῃ ὈΕ11Ο ρεῖ- 

ΠΠ πραγ 5.0. 1ἴ,12. 
Αὐϊοϊγοιβ, “4ἐλεηίεηβε, Τιγσοηΐβ. Ε]1- 

0.55 ΡᾶΠογδΙΟ ν]Ἱοἱζ, ἀτηαίαβ (α] Πϊξ6,- 
4] ἴπ ε]ὰ5 Ποπογετῃ σοηνὶν! α Πὶ 
Ἰηππιταϊς 5. 19 2: ρΡαγίς βἱογίαϊασ 
50. 11], 12. 

Αὐτορῃταάαίες, “γα (πίγαῤα, φεῖ γε- 
σὶς 7μ{ηιε. δείϊο ῥενμεφμεύαϊμν ἐος φμὲ 
«ἰεζεοεγαρί, ΑτὶοθασΖζᾶπεπχ ΟὈΠάει 
ἴῃ ΑΠΌ Αξ. 11, 26. 

Β. 

Βασοῆα5. σοηρτοάϊαγΓ σαπὶ Ατὐἱδάπε 
5Υ. 1χ» 2. 

Βοοτ! Αξ. 1) 2. 

σ. 

(4}1Π|ἃ58 Γιἀσοάξουποηϊαβ δῆξτγὶ εριο- 
Ἰατὰ Αρεῆ]δο ἃ τδϑε Ῥεγίαγαπι ἀς 
Βοίριτϊο Α5. νιν 3. 

(Ά}1145, ΗἸρροηϊοὶ δἸ]ΐὰ5, Ῥυοΐαρβογε,. 
Οογρῖθο, ἂς Ῥγοάϊοο [Ἀρί εητῖβα πηεγ-- 
οοάθηι ἀεάϊε ρμεσαηϊὰπι πιυ]απι 
ΘΥ. ἵ» 5.1 ἵνν) 63 : ἀπιαίοσ Αὐτοϊγοὶ 
5... ἵν 1: β]ογίδίυγ ατίς ΠΟΠΊΪη65. 
ἐπηοηάδηαϊ 50. {124 : ἵνν τ : ἀἰε- 
ἤτηαϑ 50. ἵν, 37: [ἀσεγάος ἀξογαπ 
σῶν ἀπ᾽ Ἔρεχϑέως 5γ.. ΝΠ], 39. 

Οα]Πρρίάθς, ἢ εῖο, που ηϊθὰ5 δοτῖ- 
Πηᾶ5 σοπηπΊονεῖ 50. [ΠΠ7) 11. 

Οατία, Αρ. ἱ,1 5. 
Οερμμἶἴα5, πανί Βαεοῖίεε εχ Ραγηδί- 

ἴο Αξ. 11, 9. 
ΟΠΒατγπηϊάες. ραυρετίαίε β]οτίαιῦ 85γ. 

ἢ, 9: ἵνν 29. 
ΟὨΐτο, Οεμίαμγμς, ῥγαοοῤίον ΚΙ ελ ες, 

ἃ 4ὸ Οὐ ἀἰϊίο!ρ᾽ παπν Ποπογαῖαῦ 
5Υ. ν1Πν 23. 

ΟἸϊηΐᾶ5. δπιαῖὰ5 ΟΥτοδυΐο ὅγ. ἵν, 
11. 

ΟοΥπιπιασὰ ρυρ πᾶ Αξ, ἰἰ, δ, 



942 

Οοτ πιῆ. Αξ. 11. 17: πᾶς (οτὶ 1} 
26. 6. 

Οοτοηδᾶ, ρυρηᾶ δὰ εαπὶ Δ. 1Ϊ, 9. 
Οὐοιγϑβ, ΡαῤὝίαροπμηι ἐγπαμα [, γε, ΟὉ- 

Πάει ϑεῆυπη ΑΡ. 1ἴ, 26.-: Αξεῆϊδο 
ΔΌΧΙΠατε5 δἀάυοῖς ΑΕ. 11» 4. 

Οταποηϊὶ, ἡροοία (ὐγαποπὶς μγόϊς ΤΟΣ: 
Μαῖα, ΔΕ. 1ϊ, 2. 

Οτευῇῆϑ, Τλειῥιορ μη ῥογίμς,) Ἀξ. 1ἷ, 
18 ἜΜΑΝ 

ΟΠτοΌυΪιις, ιϑοογαγις ἀμα ον, στη 60 
Παθείυγ Γεγπῖο ἀθ σσσοοποτηΐα Οεο, 
ἵν το σφ. πονὰβ τηδτίτι5 50. 11, 31 
Τογυιοπ ἴτηιι5, ρα] οτταἀϊπα β]οτία- 
τὰν 85γ. 111»). 7: ἵν» τὸ : ΟἸ]ϊἸηΐαπὰ ἃ- 
τηαῖ 5γΥ. ἵν, 12: ϑοογαίεβ οοτίας 
ΟἿ ΠῚ 60 ἀε ἔογπιᾶ ὅυ. ν, 1»), ,έφφ. 

Ογῃηϊοα, ἔοτοσ Αρεῆϊαὶ Δρ. ἴχ, 6. 
ΟΥποσερδῖϑο, ἰρομς, ΔΒ. 11,22. 
ΟΥ̓́Γ5, γπίγιον, ΟΠ τησηεγα ἀϊ β θα ε- 

τεῦ το Πἰθ.5, 6}5 ἀϊξία πη Οες, ἵν, 
16: ἀγηδίαγ ἃ σ᾿] ἰθὰ5. 1ό6., 18 : 
ΟὐπΊ Ατίδχεγχε ἔγαιγα Ὁ] ] πῇ σετῖς 
26. ἵρίε ἴῃ Ποιίο ἄγθοσαβ ρἰαπίανὶς 
Ζῤϊ!ά. χι. 

Ώ. 

Τα] 5, ατπδΐα5 Ηϊσγοηὶ ραοτ ΗἹ. 
ΠΕ Ἢ 

ΒεΙΡΏΙ, Ἀρ. ἱ, 34. 
Πίαπὰ ῤῥεβα, Αξ. 1, 27. 
ϊοηνίαβ, Βαεοἦμς, 5γ. Χν 2. 
Τιοίοατὶ, οΌὗ νἱτταΐετη ἱπιγηοτγίαϊ ες ἴα- 

ἔχὶ 5... ν"]], 29. 
Ττᾶοοη β ἰερεβ Οοσ. χὶν, 4. 

Ἑ. 

Εἰεὶ, Ἀρ. ἰἰν 23: ξοῦυση ΠΊΟΣ εἴρᾶ 
Ῥυέξτοβ 50. νἱ}}» 34. 

Ἐρμδείωβ, ΑΒ. ἱ, 14. 24. 
Ετεοδέπει5 δογογυτὶ ΕἸεαπηϊογατα 

Δυξῖοῦ 5:0. ν1ϊ, 40, 
ΕΔΡαΞῖ, ἐποοία Εόας Ἰημία, ΔΒ. ἰ, 

Ευχίπυβ Ροηΐυ5, Οες, Χα; 27. 

σ.. 

Οδπυτηβάθς ὑτορίεσ δηϊταὶ νἱγίαζοτα 
ἃ ὅονε γαρί5 5.0. νἱἱἱ, 30. 

ΟἸδασοη 5ζ. ἵν» 1. δὲ ||]. 
Οοτγρίαβ, 1 σορημ5, 50. ἴγ 51 δεηὰβ 

ἀϊσεπαϊ ταπρίτασ 50.. 11. 26. 
Οοτρβοπαβ 50. ἱν, 24. 
Οταιῖφα ΓΑ] Δ ἴο5 Γοῖτ6 50. νἱἱ, 5. 
Ογὶυ5 {, ΟΥ]15, Ροϊεπλατομὰβ. ΔΡ. 1}, 

16, 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Η. 

ἩεἸῖοο, ἡπολς, ἈΡ. 11, 0- 
Ἠεἰ!είροπεῖῖ, Α5. 1» 14: 
Ἡε]]εΓρομίυ5, Δξ. ᾿ἶ,1ν 
ΗἩετδοϊθοίδ, 5ζ0. ἵν, 63. 
Ἠδξετγουϊες οὐ νἱτιαίετι Τ)οὰ5. ἐαξει5 

50. ὙΠ], 20. ἵ 
Ηετῖρριἀὰς ἄυχ ἱπ Ἔχεγοῖτα ρεῦ]αῖ 

ἌΡΤΙ, ΤΌ. 
Ἡετγπιοσεηεβ, Ηἱρροπῖοϊ δ᾽1α5, ἀτηϊ- 

σοταπὶ ἃ. ε. Θεογαπιὶ Ροϊεητα εἰ 
Βεπὶρκηϊίζαίς βἱοτίαίαγ 85... 11,2) 14: 
ἷν, 47: νἱγ Ὀοπὺβ 2. 50 : τορϑίαβ 
ἐχρ σας, φυϊὰ ἢὲ παροινία 50. νἱ» 2- 

Ηΐοτο ϑγτιαουίαπογαπι ἔγταπηὰβ Ηἰ, 
Τὰ τ: 

ΗἸρρία3 Εἰεὰβ (δ Ἰἰάτὴ τίει πλεγῆο- 
τίϑα ἀοουϊε ὅγ. ἵν, 63- 

Ἡοπιεγαβ ἔεγε ἀθ οπιπῖθυβ τεῦὰ5. πὰ- 
πιδηΐβ Ἐχροίαϊς 5γ. ἱν, 6. 

Ηοταᾷ [ΑἹ απῖεβ 50. Υἱἱν 5- Η 
Ἡνδοϊηιῃῖα [ϑοεάθο πιο ΟΠ δε. ἰ, 

17. 

Ὲ 

Ιδοοῆας 50. ν]]], 40. 
Ιοηΐα, Αξ. 1» 14- 
ΠΠΟΒογηδοδὰβ καλὸς κἀγαθὸς αἰϊξξιβ 

Οεο. νἱ, ἐχίγ. σὰπι εο ϑοοιαίεϑ ἔευ- 
τποπεπὶ Ὠαδεὶ ἀς τὰ τυῆίοα Οεο. 
νἱἱν μεψφ. 

Ταρίτετ ἀπὰβ ρίατα παθεῖ ποπιῖπα 5. 
ν 1], 9. 

Ι,. 

Τιαςεάςοπιοηϊοτα πηι ἈΠΊΟΥΓ οὐρα ῬΌΕΓΟΚΒ 
5γ. νἱϊ, 34: ἢ ἱπιρετίαπι μαθεπε 
Οὗ νἱτίαἴετα ἴαδπὶ 26. 39. 

Τ1,Ατθοὶ, Αρ. 11,2. . 
Τ1δομθοασα, ρουίυῦῇ Οοτιπιπίαουβ ΑΕ. 

τἰν Ζ}. 
ΤιοοινοὮ 1468 Δοίάῖ5 δ] ὰ5 ΔΡ'. ἵν» 5. 
Πιευξῖτα, οῤῥίάμηπι Βαροί!α, ἈΞ. 11.) 22. 
Τιευξεγῖοα ρυρπα ἍΡ.. 11») 23. 24. 
Τιοοτὶ ΑΚ. 11, 6. ᾿ 
Τυσοαθεῖίυβ “σα τποπς, Οες, χικ,ὅ. 
[γοο Αὐτοϊγοὶ ῥΡϑίεσ 50. ἴ, 2: 11,4: 

8]}1ο ἴχο δἰοτίδιαγ 57. Πν 12. 
Ἐγίαπάεν νεπὶς δὰ Ογπιπὶ ταϊπογοπι 

Οες. ἵν, 20. 

Μ. 

Μαοεάοῃ!α Αξ. 11, 2. ᾿ 
Μφᾶπάοσ, ἥωνίμς Ῥάγνγία, ΔΕ. ἵν τ 5. 

29. 
Μαπιϊπεηΐος, ΔΕ. ἐν 23: 



1ΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Διδουϊοϊας, γεν σαί, ϑείξατη εἰ ΑΓ- 
απ οἰαῆδὲ οὐπάςξι Δξ. 11, 26. 

Μεραθαῖες, ϑρ᾽ τα τὶ ΒΘ] 5 Αξ. ν» 
4. 

Μοϊεηε, νὸς Ῥεϊορονηιοβ, ΛΕ. 1, 29. 
ἹΜΜίπεγνε ἔξῃεβ ϑαλλοφόροι ἀδ] σα πταΓ 

5γ. ἵν, 17. 

Ν, 

Ναϊάεβ Τ)εῷ ρατίαηϊ 5᾽]Θη09 ὅζυ. ν, 7. 
ΝΑγΙΠδοῖὰ5 τηοῃ8 Αξ-. ἰΐ, 6. 
ΝΙσογαῖαβ [ΠῚ Π1ατὶβ (8]}1185 ὅυ. ἴ, 2: 

ΠΟνῸ5 τηᾶτιτα5. 5γ. ᾿Ϊ,).3 : Ποπγετὶ 
οατπηΐϊηα εὐϊάϊοϊς 850. ᾿ἰϊ7. 6: ἀϊν!- 
τίαγατη σΟΡΙ ἴον 5. ἵν, 46. 

ΝιΙοῖαβ ἐπήλυτος, Οες, χΧὶ, 4. ηοΐ. 
Νιοοῆταίαβ. ἈΠ το τειϊγατγηείγα δα ἰἰ- 

Ὀἰαπῃ τεοϊταὶ 8 υ. νἱ, 3. 
δύντηρμα: [ΑἸ] πίο8 50. νἱ]» 5. 

Ο. 

ΟὉτοποσηςηϊ;, ΔΕ. 1], 6. 
Οτεῆεϑ Ρυ]δαϊβ ἀπλῖουϑ 50. Υἱ1) 31. 

Ἐ- 

Ῥαξιο]υσ, Μμνῖμς 1,γάϊα, ΔΕ. ἱ, 30. 
Ῥαῃαῖπεηθθᾶ στηᾶρηδ 50. ἷ; 2. 
ῬΑρΡὨΙδρουθ5, Αξ. 11], 4. 
Ῥαίγοο]! β, ΑΘὮΠΠ1 σᾶτὰβ ὅυ.. ν1]]». 31. 
Ῥαυΐδηϊαβ, Αρδῖῃοη 5 ἀπηᾶῖου 50. υ]]]ν 

32: ε]05 Γεηϊεθητία ἀξ Ἔχετγοῖτα ἐχ 
δτηδητ 5 εἰ ἀτηδίϊ5 οοηῆκιο, ἐὀξά,. 

Ῥεγίοῖεβ σοπῇα] αἷς ραίτγίϑε 5.0. νυ}, 39. 
Ῥεϊοροπηβῆ ρυ]8 ΔΡ. ἰΪ, 17. 
Ῥεγίαγατη τὰχ «υοπίοάο ἈρΥϊΟΌ  [Γδ6 

Ῥτοίριοἷας τοπι]αε τα] άτεπι σαγαῖ 
Οες. ἵν, 4 : δἀνετίιᾳ5 Οτθοοοβ εχρε- 
ἀϊτοπαπὶ Γαΐοϊρὶς Αρ. ἴ,. 6: Ἰ1αθεῖ 
ἹΜεδεποη τοϊπααετε Ἂς. ᾿ἷ, 29. 

ῬΒαιεγίοα ρα] ἐτι “4{Πἰεα Οεο. χὶχ, 6. 
ῬΒΑγηδΌαΖὶ ἐηυϊταϊαβ τηο]εῖυ εἴ Α- 

Βεῆϊαο Αξ. ἱ,» 23 : οδεπαϊς ϑριτῃτὶ- 
ἀαίεπῃ Δρ. 111,3. : σο]Π]οαησίτατ οπὶ 
Αρεῆίαο 214, 5. 

ῬΑΓΙΑ}11 ΑΚ. 1ἴ, 2. 
ῬΠΙΠΠΙΡΡυΒ, ἴοαγγα ὅγ. ἵν 11: ξοαὰδ 

ΒΙοτίδέυτ 5.0. ἵν, 51. 
ῬΠ]ΙΔΠΙ Αξ. ᾿ἷ, 21. 
Ῥῃοσεηίεβ Αξ. ἰϊν 6. 
Ῥῃοηῖςε Δξ. 11, 30, 
Ῥῃορπηϊοῖα πᾶνὶβ τπᾶρηδ Οδα. νἱϊΐ, Στ. 
Ῥῃορηΐχ, οαϊτ5 ΔὉ ΑΘΏΠΠ1Ὲ ον ἀϊίοϊ- 
ΡΠ 5. νἱ}], 23. 

Ῥπιγρία Αρ. Ϊ, τό. 
ῬὨΙΠΙα Δ. ἴἴ, 5. 
Ῥίτεεαβ (Περαιεὺς) ῥονίπς εὐ ῥαρης 4- 

“λεηϊεη ες ἴθ ἐὸ οἵδὲ ἀοπιὰ5 (α]- 
1188. ὅ5...1,2. δεά 
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Ρίτοθουβ {Πεΐρωιος) ῥογέμς Οον ἐπι ϊαξιί 
Ἀρ. ἴἰν 18, μέφ. γος 

ΡιττποιΚ ΠΕΙΟΙ ἀτηϊοιβ ὅυ.. ν]], 210 
Ῥιδπάεγ, “μλορτοης, Ἠοτηο τἰτηϊάὰβ 

50. 1ἴν 14. το. 
ῬοΪγοπαγηλυβ, ῬΑ] 5, εααϊα πὶ 

ΡτΓθ δέϊυβ ἂρ. 1ἰν 4. 
Ρτγὰβ Αξ. ἰΐ9 5. 
Ρτγοάϊςιι5, εις, ῥλιβα, τπαρὶει σα ]- 

1165 ὅυ. ἱ,.5: ἷν, 63. 
Ρτοίδροτγαβ, μοῥλίγμα 8γ. 1, 5. 
Ργϊαάοβ, Οτεῖα ἀπηῖσαβ 50, Ὑἱϊἱ, 31. 

ΒΕ. 

ἘἈΠαρίοαϊ ὅυ. 1], 6. 

8. 

Βαγάες Αγ. ἵν» 33. 
Βαγάϊδημιβ σόσος, ἦ, δ. ἐοΥΥ]ογἑμη 5'αν- 

αϊαριμέτη, ἀρ ϑανάϊαημς, ΑΒ. ἴ, 39. 
ΘΟ] 5 ΔΕ. 1ἴ, 22. 
ϑοοίαίιὶ Αρ,. 11, 2. 
ϑεῆυβ Αξ. 1], 26. 

ΘΙσαΪαπι τπᾶτα Οεο. ΧΧ, 27. 
ϑιάοῃ Αρ. 11, 30. 
5.161, Μαίμε, 8γ. ἵν, 19. 
Βιτηοηϊάες δὰ Ηϊεγοηεπὶ ἐυτδη πηι 

νεπηὶς ΗἸ. 1, 1. 
ϑοοτγαίεβ, οὗ Κη ΙΡΡΕα ἔεγας 5γ. 1ἰν 

10 : Ἰαποοίηϊο ρβ]οτγίαταγ ὅγ. [γιὸ : 
ἶν, 57: ἢπη}} 5 εξ 5116 πὶ5 5... ἵν, 
19: οὑπὶ Οττοῦα]ο ἀς ρυϊοτιτααϊ- 
6 οετίαϊς ὅ'υ. 1. 1, 7. φροντιστὴς 
νοσδίαγ ϑγυ. νἱὶ; ὅ. 

ϑοίοῃ, ἰθρὶ Παῖοσ 50. νιν 30 : ε͵ὰ5 16- 
Β65 Οεο. χὶν, 4. 
ϑρ[ τι άαῖοθ, Ρορία, ἀδξεοιϊς ἃ Ῥμαγηᾶ.- 

ῬᾶΖο, αὶ ε]ὰ5» ἢ] 1ὰ, σοπουδίηξο ἰο- 
οΟ, αἵ] οσυρίοταῖς ΔΆ. 1], 3. 

ΘιεΠηιρτοῖα5, ἐπήεγῥγος Πουπογὶ, ϑ....1], 

ϑυγδουαϑ, ργριρίαῖον 5. 11, 8: ἀς 
“ταϊεἰεῖα πογαϊπαπῃ βἰοτιαταγ ὅγ. ἵν, 
56. 

Τ. 

ὙδητΆΪα5 ἴῃ ΓΆΡ ]α ἀἱοϊταγ τἰπλεσε, τς 
Ι]5 τηοτίαῖαγ Οεςσ, χχὶ, 12. 

Τορεα Αρ. 1, 23. 
“Τμαῆαπι νἱπατῃ 50. ἵν, 41. 
ὙΠεραπὶ νἱπουπίας δ Αρεῆϊαο Αρ. 

1, 6 : ξογὰπι τερίο ναϊζαϊαν Αξ. ἰἱ, 
22: ΕΟσυ πὶ ἈΠΊΟΙ ΕΓ ΡΌΕΘΓΟΒ Ψ. 7:. 
5Υ. ΥἹΪΠ, 24. 

ὙΠοτοοὶοβ ᾿ἰθογανῖς (στεοίατπη 5, 
ν "1, 30. 

ΤὨρορη  ἀϊθ νοτίας ἰσμάδευτ ὅ0. 11, 4. 
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ΤΗείεξαβ αὐγαὶ Ῥιτουτα Ῥγορίεγ νὶτ- 
ταΐεπι 50. ν]]] 31: 

ὙΠΕΠΆΙΙ νἱποαηῖαγ Ὁ Αροῆπίδο ΔΕ. 
δὲν; 30 

ΤΙδάρΡοτπερ, ϑαίγαρα γερὶς Ῥον αν μη, 
οὐπὶ Αροῆϊαο ἰπάμο 5 ἕαξιῖ5 ἀο]οίς 
Ἐχεγοϊζατη οοτηραγαῖ Αξ. 5. 11 : δὺ 
Αρεῆίαδο ἀεξεϊρίτατ Πταιερεγηαῖς ΑΡ. 
ἱ, 16. 20: νἱποίϊωγ Αξ. 1,32: Σὰ 
τερῖβ Ἰηϊεγβοίτατ Αξ. ἱ, 35. 

Τιπγαυῆες ΤΙΠΆΡΠεγπεστη ἰηϊεγβοῖς 
Ἄξ.}»,35: Αβεῆϊδο τηυ]ατη ρεοὺ- 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ:. 

Ὠΐξο Ργογη ες, ἢ ψο]ϊ ε Ρτονί ποία 
δ Ὀϊτε Αξ. ἵν; 6. 

ν. 

γεπαϑβ σα εἢ!β εἰ νυϊρατίβ 5... ν ΠῚ, 9. 

72: 

Ζεαχίρρυς Ηετγδοϊεοίδ ὅζγ. ἵν. 64. πο. 
Ζευχὶβ Ρἰξῖοσ Οεο. Χ, 1: 

ΤΟΝ 15. 





ἜΣ Ὁ , ΣΡ ΎΣ Σ. τῶ 

«άμε, ἔξκειον. 
ἌΣ 

τοι ὩΣ Σ ἀῶ παρ τα ᾿ δικό ράναι 

ες “ Άκ:...4:.9 ΘΑ ΛῊ, αὲ 

ΝΆ, ἐΠ {0 “οι. 

ἜΑ ,...- ΄- 







ΤΟΥ ζθθος γα ἢ»; 

ζΖέζ.ι ζω ΕἾ ο,, ἢ τς φοωί,ζ σέρσ- 

τῳ 46:3. ἀψῖ εν ζΖ2Σ,.Ζ.. ΠῚ ΝᾺ (οζχηγεν . ΛΟΖΖ. 

ΡΑ “.. “γο ἐζ ΞΖ: σε 

2: 7,2 γ7. ΤΌΣ ὲ 58, ιν Ὁ ἰ ἰ Ζ εν α“) εεχναίαε. 2: ψγεεοξεα ἘΡΕΣΣ α »» 

Ζπκῦγχ 7 ει εκ γος, ξεἠτιίς. οέκ ΧΕ “ΦΖζ 

{Ππ|γογ9}γ οἱ Τοτοπίο. 
[ῦγαιγ 
--.ᾳ-΄- 

ΠΟ ΝΟΤ 

ΒΕΜΟΥΕ 

 ΤῊΕ 

ΘΑΚΡ 

ΕᾺΟΜ 

ΤῊΙ5 

ΡΟΟΚΕΤ 

Ασπιο ἔργου Οαγά Ῥοοκοῖ 
ὕπάετν Ραΐ. “Ἐεΐ. Ιπάεχ ΕἼ16ὴ΄ ᾿ 

Μϑάο ὃγ ΠΙΒΕΆΒΥ Βύξκεαῦ 




